
 

فیشهای موجود
اقدامات لزم

 - پیدا کردن یک منزل1
 - بازدید منزل 2
 - قرارداد و اجاره 3
 - بیــمه حریق 4
 - کــد منزل5

خطرات 
 - منزل و بهداشت6

  - پاک کردن دود کش بخاری7
 - رطوبت 8
 - نگهداری و تعمیرات 9

  - خطرات گاز اکسید دو10
کربن

برای بهزیستی
 - صرفه جویی آب و انرژی11

این فیش به زبانهای زیر در دسترس میباشد :

 - آلبانی
- انگلیسی 

- عرب 
- اسپانیولی

- فارسی 
- فرانسه 
- روسی 
- ترکی

Avec l'appui de la Région de Bruxelles-Capitale

سرب
لولههای و یا در رنگهااست که میتوان آنرا در بعضی سمی فلزی 

. پیدا کرد سربی آب
کودکانوقتی که رنگ پوسته پوسته میشود، این خطر وجود دارد که 

.( بخصوص که طعم شیرینی دارد) آنرا تراشیده، در دهان بگذارند 

. شوندمسمومیت از سربپوستههای رنگ خطرناکند و ممکن است که باعث ●
.باید کودک را به پزشک رساند●
. مطلع کردبوسیلهی نامهی سفارشیهمچنین باید صاحبخانه را ●

مسمومیت ناشی از سرب
:بیماریست که با علیم زیر شناخته میشود 

کودک دل درد داشته، خوب غذا نمی خورد،●
بد میخوابد،●
در کلس کم توجه است،●
.رشد مناسب نداشته، رنگ پریده است●

تـــوجه ! 
خطرات مستاجر مسئول تمیز کردن قرنیس و ناودان منزل میباشد.

6فیش شماره 
محل سکونت و سلمتی 

Farsiفارسی - 

Coordination et Initiatives pour 
les Réfugiés et les Étrangers

Rue du Vivier, 80-82  B-1050 Bruxelles 
+322/629.77.10

http://www.cire.be/   cire@cire.irisnet.be 

Adaptation sur base des informations de l'asbl 
« Cultures et Santé-Promosanté »
Traduction : azadeh Hosseini
Mise à jour : Octobre 2006
Mise en page et adaptation : Alix Francart
Dessins : Thomas Decoster
Éditrice responsable : Frédérique Mawet

http://www.cire.be/
mailto:cire@cire.irisnet.be


سوسک
  گسترشمواد غذایی و در کنار گرم،  مرطوبسوسکها در مکانهای 

.مییابند
.از سرما و یخزدگی جان سالم بدر نمیبرند

. باشندبیماریمیتوانند ناقل 
 پس باید از حضور آنها در محل سکونت و از دسترسی آنها به آب و مواد

.غذایی جلوگیری کرد

برای مقابله با سوسک
 آنها را در جای مناسب قرار داده و یا در سطل زباله:  را بیرون و در دسترس قرار ندهید مواد غذایی●

بریزید،
 را بلفاصله تمیز کنید،لکههای چربی●
 با ریختن آب در لوله یا با پوشاندن) جلوگیری کنید مجاری فاضلبازبیرون آمدن سوسکها از ●

،... (مجرای فاضلب و یا
  باید مورد مراقبت قرار گیرد، مالک یا شرکت خانهها سازمانی را مطلعتمام ساختماندر صورتیکه ●

.کنید
.، سیفون را بکشیدآنها را در توالت انداخته. سوسکها را له نکنید●

خطر برقگرفتگی و آتشسوزی
خطر= سیسات برقی معیوب ُتا

اگر سیمهای برق آویزانند،●
 مناسب نیست،جعبهی فیوزهااگر ●
 هستند،لخت و یا خیلی کهنهاگر سیمها ●

. آنها شدتعمیر مطلع کرده،  خواستار بوسیلهی نامهی سفارشیباید صاحبخانه را 

کپک ها
. ظاهر میشودکپک، محلهای نمداردر 

.کپکها در این محلها گسترش خواهند یافت

 پس از آن باید صاحبخانه را.  میتواند کپکها را مورد بررسی و آنالیز قرلر دهدسرویس تخصصییک 
. مطلع کردبوسیلهی نامهی سفارشی

در صورتیکه در محل زندگی خود متوجه وجود سوسک شدید :
 صاحبخانه را مطلع کنید،با نامهی سفارشیباید ●
 خود اطلع دهید،سرویس بهداشتی شهرداری  محل سکونتمیتوانید به ●
 را به شما معرفی خواهند کرد.شرکت خصوصی ضدعفونیسازیآنها،  یک ●

تماس
اتاق محلی مداخله در هنگام آلودگیهای داخلی

Cellules Régionale d’Intervention en Pollution Intérieure - CRIPI
Gulledelle, 100 - 1200 Bruxelles  tél. : 02/775.77.69

گزارش مجانی است.

سندیکای مستُاجران
Le Syndicat des Locataires

Square Albert Ier, 32 – 1070 Bruxelles tél. : 02/524.42.03

همچنین مراجعه شود به 
 در مورد پاک کردن لولهی دودکش ۷فیش شمارهی 
 در مورد رطوبت ۸فیش شمارهی 
 در مورد خطرات گاز منوکسید کربن۱۰فیش شمارهی 

 ی مواد غذاییبستهبندیها و همچنین لباسهای دست دوم و وسایل: توجه 
 تخماگر از محل آلودهای عبور کردهباشیم، . خارجی میتوانند آلوده باشند

. را در ساک دستی، چمدان و یا کفشهای خود انتقال میدهیمسوسک

 هزینهی پاکسازی یک خانهی تک خانوادهای
 خواهد بود.  یورو250 از سوسک حدود

 برای سلمتی( کپکها)برخی قارچها 
.باید به پزشک مراجعه کرد. هستندخطرناک 


