
نجات و حمل  مصدوم

نجات مصدوم
نجات از آب

نجات  يك  مراحل  ترتيب  رفتن،  ـ  پاروزدن  ـ   كردن  پرتاب   رسيدن ـ  
مصدوم از آب است. اولين و ساده ترين روش نجات رسيدن به مصدوم 
است و براي آن به يك تيرك، نردبان، چوب بلند، يا هر وسيله اي كه به 
مصدوم برسد نياز است. همين كه وسيلة مورد نظر فراهم آمد، جاي پاي 
خود را محكم كنيد و از يك رهگذر بخواهيد تا كمربند يا شلوار شما 
را بگيرد و شما را ثابت نگه دارد. پيش از رسيدن به مصدوم از حفظ و 

سالمت خود مطمئن شويد.
در صورت امكان، مي توانيد اجسام شناور ـ بطري خالي نوشابه، جليقة 
را  باد شده ـ  يدك  الستيك  يا  چوب،  قطعه  شناور،  بالشتك هاي  نجات، 
براي مصدوم پرتاب كنيد. اگر طناب در دسترس بود، آن را به آن جسم 
ببنديد، تا هم بتوانيد مصدوم را به سمت خود بكشيد، و هم اگر پرتاب 
مفيد نبود، بتوانيد دوباره پرتاب را انجام دهيد. متوسط قدرت پرتاب يك 

نجاتگر دوره نديده 15متر است.
قايق  يا  موتوري،  قايق  و  است  بيرون  پرتاب  محدودة  از  مصدوم  اگر 
پارويي يا تختة بزرگ در نزديكي شماست، مي توانيد پارو بزنيد و خود 
را به مصدوم برسانيد. اين مانور ها نياز به مهارت هايي دارد كه با تمرين 
بدست مي آيد. براي حفظ جان خودتان يك ژاكت نجات بپوشيد. براي 
پرهيز از واژگون شدن هرگز مصدوم را از طرفين قايق نكشيد؛ بلكه او را 

از سمت عقب بكشيد.
اگر سه راه رسيدن ـ پرتاب كردنـ  پاروزدن ممكن نبود، اما شما يك شناگر 
ماهر هستيد و روش هاي نجات از آب را آموزش  ديده ايد، مي توانيد با 
شنا كردن خود را به مصدوم در حال غرق شدن برسانيد. واردشدن به آب 
حتي در آب هاي آرام براي نجات غريق كار مشكل و خطرناكي است و 
اغلب ممكن است خود نجاتگر نيز در نهايت غرق شود و نياز به نجات 

پيدا كند. 

مبادا به طرف يك غريق شنا كنيد و او را بگيريد، مگر اينكه براي 
نجات دوره ديده باشيد.

نجات از يخ
اگر شخصي در درون يخ نزديك ساحل افتاده است، يك چوب و يا لولة 
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بلند به طرف او بفرستيد يا يك وسيلة شناور را با يك طناب يا كابل به 
سمت او پرتاب كنيد. وقتي شخص شيئ را گرفت، او را به سمت ساحل 

يا لبه هاي يخ بكشيد. 
اگر شخصي بدور از ساحل در درون يخ افتاده است و شما نمي توانيد با 
يك تيرك يا طناب پرتابي، به او برسيد، دراز بكشيد و يك نردبان، تخته، 
يا وسيلة مشابه را به سمت او ُهل دهيد. مي توانيد يك تاير يدك را به 
طناب ببنديد و سر ديگر آن را به ستون لنگرگاه يا جاي خيلي محكم 
وصل كنيد، دراز بكشيد و چرخ را به جلو هل دهيد. شخص را به سمت 

ساحل يا لبة يخ بكشيد.

مبادا آزادانه و بدون حمايت به نزديك يك يخ شكسته برويد.

نجات از برق گرفتگي
آسيب هاي ناشي از برق گرفتگي بسيار گوناگون است. حتي يك شوك 
كند.  ايجاد  مصدوم  درون  در  آسيب هاي شديدي  است  ممكن  كوچك 
جريان 1000 ولت يا بيشتر را ولتاژ باال مي گويند، اما حتي ولتاژ 110 يا 

220 خانگي نيز مي تواند كشنده باشد.
نقطة  از  برق  الكتريكي مي شود، جريان  هنگاميكه شخصي دچار شوك 
تماس وارد بدن او مي شود و مسيري كه كمترين مقاومت را دارد )اعصاب 

و رگ هاي خوني( طي مي كند.
جريان برق بسيار سريع حركت مي كند و با اين حركت، گرما و آسيب 

شديد نيز ايجاد مي نمايد. 
استفادة  يا  از وسايل برقي معيوب،  ناشي  بيشتر برق گرفتگي ها در خانه 
نادرست از آن مي باشد. پيش از اينكه به مصدوم دست بزنيد، جريان برق 
را از كنتور يا فيوز اصلي قطع كنيد، يا پريز وسيلة برقي را )اگر هنوز سالم 

است( از برق بيرون بكشيد. 
اگر برق گرفتگي ناشي از كابل فشار قوي با ولتاژ باالست، پيش از اينكه 
هركسي به مصدوم نزديك شود برق بايد قطع شود. اگر در اين هنگام به 
مصدوم نزديك شديد و در پاهاي خود و اندام تحتاني احساس مورمور 
شدن كرديد، بدانيد كه روي زمين پرانرژي هستيد و جريان برق دارد از 
يك پاي شما وارد مي شود و با گذر از اندام تحتاني از پاي ديگر خارج 
اين هنگام يك پاي  بمانيد و جلوتر نرويد. در  بايد همانجا  مي شود، و 
خود را از روي زمين بلند كنيد، بچرخيد، و به يك محل امن بپريد. براي 
بريدن سيم ها يا قطع برق بايد صبر كنيد تا كاركنان آزمودة وزارت نيرو 

از راه برسند. 
مسافران  و  راننده  به  افتاده است،  ماشين  يك  روي  فشارقوي  كابل  اگر 
بگوييد كه در ماشين بمانند. تنها زماني مصدوم مي تواند از ماشين بيرون 
بپرد كه خطر انفجار يا آتش سوزي جان او را تهديد مي كند و براي اين كار 

هم نبايد به بدنة ماشين يا سيم تماس پيدا كند.
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مبادا تا زماني كه جريان برق قطع نشده است، به  وسيلة برقي يا 
مصدوم دست بزنيد.

مبادا سعي كنيد سيم هايي را كه پايين افتاده است، حركت دهيد.
)حتي  از  وسيله اي  برق،  منبع  از  مصدوم  جداكردن  براي  مبادا 
ديگر(  عايق  وسيلة  هر  يا  چهارپايه،  صندلي،  خشك،  چوب 

استفاده كنيد.

حوادث ناشي از مواد زيان آور
در بيشتر صحنه هاي تصادف در بزرگراه ها، احتمال خطر مواد شيميايي 
و زيان آور وجود دارد. براي پي بردن به وجود مادة زيان آور به موارد زير 

توجه كنيد:
اشتعال«،  »قابل  انفجار«،  »قابل  )مانند،  نقليه  وسيلة  عالمت روي   •

»خورنده«(
• مايع يا جامدي كه روي زمين ريخته شده

• بوي تند و غيرعادي
• ابر بخار

تا آنجا كه مي توانيد از منطقه دور شويد و در مسير جريان باد )بين باد و 
صحنة حادثه( بايستيد. تنها كساني مي توانند در منطقه بمانند كه دوره هاي 
تخصصي نجات از مواد زيان آور را گذرانده و مجهز به وسايل مناسب 

باشند.

تصادف وسايل موتوري
در بيشتر كشور ها، قانون اينست كه اگر شما درگير تصادف خودروهاي 
موتوري شده ايد، بايد بايستيد و كمك بدهيد اما اگر كمي پس از تصادف 
به آنجا رسيديد، قانون با شما كاري ندارد و مي توانيد برويد. البته اخالق 

حكم مي كند كه هر كمكي كه مي توانيد ارايه بدهيد.
از  بيرون  و  جاده  يا  بزرگراه  كنار  در  را  خود  و خودروي  1-بايستيد 
خطوط فعال ترافيك متوقف كنيد. حداقل باندازة 5 خودرو از تصادف 
فاصله بگيريد. اگر پليس مسئوليت را پذيرفته باشد، ديگر نيازي نيست 
كه بايستيد مگر اينكه از شما كمك بخواهند. اگر پليس يا وسايل نقلية 
تماس   115 با  خودتان  يا  سريع تر  هرچه  نرسيده اند،  هنوز  اورژانس 
اين كار را بكند. راه هاي تماس عبارتند  تا  بگيريد يا كسي را بفرستيد 

از:
• يك تلفن همگاني يا تلفن اضطراري كنار جاده اي پيدا كنيد.

• از يك تلفن همراه يا بي سيم استفاده كنيد.
• از خانه هاي نزديك يا مغازه هاي اطراف خواهش كنيد تا بتوانيد از 

تلفن آنها استفاده كنيد.
2- چراغ هاي احتياط خودروي خود را روشن كنيد. كاپوت ماشين را 

باال بزنيد تا توجه ديگران را نيز به صحنه جلب كنيد. 
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3- مطمئن شويد كه جان هيچ كس در صحنه در خطر نيست.
• از راننده )رانندگان( بخواهيد شعله را خاموش كنند يا خودتان به 

اين كار اقدام بورزيد. 
• از رهگذران بخواهيد تا دور از مسير جاده بايستند. 

• به منظور اعالن تصادف به رانندگاني كه از راه مي رسند، در فاصلة 
75 تا 150 متري صحنة  تصادف از شعله يا آينه استفاده كنيد. البته در 

اطراف يك منبع سوخت بنزين يا گازوييل آتش روشن نكنيد.
آسيب  احتمال  يا  نمي دهند،  پاسخ  مصدومان   ساير  يا  راننده  اگر   -4
ستون فقرات در آنها وجود دارد، از دستان خود براي بي حركت كردن 

سر و گردن آنها استفاده كنيد. 
5- مصدومان را از نظر عاليم حياتي )ABC( بررسي كنيد و آن ها را 
زير نظر داشته باشيد. هرگونه آسيب هاي خطرناك و مرگ آور را درمان 

كنيد.
6- در صورت امكان، صبر كنيد تا كاركنان اورژانس برسند، زيرا آنها هم 
آموزش هاي كافي را ديده اند و هم براي بيرون كشيدن مصدوم تجهيزات 
كافي به همراه دارند. در بيشتر موارد، بايد مصدوم را در همان خودرو 

بي حركت نگه داريد.
7- بگذاريد آمبوالنس اورژانس مصدوم را به بيمارستان ببرد.

مبادا بدون احتياط بپريد و مصدوم را از خودروي تصادفي بيرون 
بكشيد. برخالف نظر عموم، بيشتر تصادف هاي ناشي از وسايل 
نقليه، دچار آتش سوزي نمي شود و بيشتر خودرو ها در سر جاي 

خود مي مانند.
مگر  بخورد  تكان  بگذاريد  يا  بدهيد  حركت  را  مصدوم  مبادا 
اينكه يك خطر بدتري مانند آتش سوزي يا ترافيك شديد وجود 
داشته باشد. مصدوم را مانند كسي كه همة استخوان هاي بدنش 

شكسته است  درمان كنيد.
درماني  مركز  به  ديگران  يا  خود  خودروي  با  را  مصدوم  مبادا 

منتقل كنيد.

آتش سوزي
اگر با آتش سوزي مواجه شديد:

1- خيلي سريع همه مردم را از محل بيرون كنيد.
2- تلفني با اورژانس تماس بگيريد. 

سپس اگر آتش كوچك بود و مسير گريز شما هم باز بود ـ و تنها آنگاه ـ 
خودتان مي توانيد با يك دستگاه آتش خاموش كن با آتش مقابله كنيد. با 
اين كار مي توانيد آتش را مهار كنيد و يا خرابي هاي احتمالي را به حداقل 

برسانيد.
براي استفاده از يك وسيلة آتش خاموش كن، مستقيم به سراغ چيزهايي 
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محتويات  كنيد.  خاموش  را  آنها  و  برويد  مي باشد  سوختن  درحال  كه 
وسيلة آتش خاموش كن هاي خانگي كه مواد خشك دارد خيلي سريع و 

در عرض 8 تا 25 ثانيه بيرون مي ريزد.
 

حبس شدن
و  نشده است  گرفته  نظر  در  انسان  براي  كه  محوطه ايست  بسته  فضاي 
فضاي آن معموالً حاوي مواد خطرناك و كشنده است. فضاي بسته بر سه 
نوع است: زير زمين، هم سطح زمين، و باالتر از سطح زمين. فضاهاي 
مخزن  و  حوض  زيرزميني،  سرداب هاي  كوره،  شامل  زمين  زير  بستة 
زيرزميني، معادن قديمي، آب انبار، و چاه ها. فضاهاي بستة هم سطح زمين 
بستة  فضاهاي  كشاورزي.  انبارهاي  و  سيلوها  و  صنعتي  مخازن  شامل 

باالتر از سطح زمين عبارتند از برج ها و منبع هاي نگهداري آب.
حادثه اي كه در يك فضاي بسته رخ مي دهد نياز به واكنش فوري دارد. 
بي هوش   يا  مي خواهد  بسته  شده  كمك  فضاي  يك  وارد  كه  اگر كسي 

شده است، براي كمك دادن مي توانيد مراحل زير را طي كنيد:
1- براي دريافت كمك فوري، تلفن كنيد.

2- مبادا براي كمك هجوم ببريد.
3- اورژانس را خبر كنيد.

4- مبادا وارد فضاي بسته شويد مگر اينكه آموزش ديده  و تجهيزات كافي 
مانند مخزن هوايي شخصي، قالب ايمني، و طناب نجات داشته باشيد.

5- همين كه مصدوم بيرون كشيده شد، مراقبت را ارايه دهيد..

ترياژ: با مصدوم چندجراحته چه بايد كرد
ممكن است با يك وضعيت  اورژانس روبرو شويد كه در آن دو يا چند 
مجروح وجود دارند. اين نوع حوادث معمواٌل در تصادف  خودروها يا 
باليا رخ مي دهد. پس از يك بررسي سريع در صحنه، ببينيد چه كسي 
بايد اول از همه مورد مراقبت قرار گيرد و به بيمارستان منتقل شود. اين 
روند كه در آن مصدومان آسيب ديده را اولويت بندي و دسته بندي مي كنند 
»ترياژ« مي گويند. هدف از اين كار اراية بهترين  كار براي بيشترين تعداد 

مجروح است.

پيدا كردن مصدومان در خطر جاني
براي تعيين نوع مراقبت و اولويت انتقال مصدوم، سيستم هاي گوناگوني 
نياز  و  است  خطر  در  جانشان  كه  كساني  پيدا كردن  براي  دارد.  وجود 
براي  بلند شوند و  از همة مصدومان بخواهيد  دارند،  مراقبت فوري  به 

   احتيا  ط
مبادا هنگامي كه با آتش مبارزه مي كنيد در دام آن گرفتار شويد. 
هميشه نزديك يك درب باز بايستيد تا اگر آتش شعله كشيد و 

گسترش يافت، بتوانيد بيرون برويد.
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حركت خود راه بروند و خود را به منطقة مورد نظر برسانند. مصدوماني 
و  جدي  آسيب هاي  ندرت  به  بروند،  راه  و  شوند  بلند  مي توانند  كه 
به  را  مي روند«(  راه  كه  )»زخمي هايي  اين مصدومان  ديده اند.  خطرناك 
عنوان »اولويت تأخيري« مي شناسند. اگر مصدومي از درد شكايت دارد 

او را مجبور نكنيد حركت كند.
براي پيداكردن مصدوماني كه جانشان در خطر است، باقي ماندة مصدومان 
را از نظر حياتي عالئم اولية حياتي )ABC( بررسي كنيد. اول به سراغ 
مصدوماني كه حركت نمي كنند برويد. بايد خيلي سريع از يك مصدوم 
به سراغ مصدوم ديگر حركت كنيد )براي هر مصدوم كمتر از 60 ثانيه 
وقت بگذاريد( تا اينكه همه بررسي شوند. مصدومان را بر اساس اولويت 

مراقبت و انتقال به ترتيب زير دسته بندي كنيد:
اما  شده  جاني  آسيب  دچار  كه  است  مصدومي  براي  آني.  1-مراقبت 

مي تواند زنده بماند.
• مشكالت راه هوايي يا تنفسي )نفس نمي كشد يا آهنگ تنفسي او از 

8 بار در دقيقه كندتر و يا از 24 بار در دقيقه سريع تر است(
• نبض ضعيف يا بدون نبض

• خونريزي شديد يا غيرقابل كنترل
• بدون پاسخ يا بيهوش

2- مراقبت فوري. براي مصدوماني است كه در دستة فوري يا تأخيري 
به  ساعت  يك  تا  مي تواند  اين ها  در  انتقال  و  مراقبت  نمي گيرند.  قرار 

تأخير افتد.
دارند.  خفيف  آسيب هاي  كه  مصدوماني  براي  تأخيري.  مراقبت   -3

مراقبت و انتقال اين ها مي تواند تا 3 ساعت به تأخير افتد.
4- مرده. مصدوماني كه آشكارا مرده اند، يا جراحت هاي آنها كشنده است، 
يا به علت وسعت آسيب، سن، و شرايط پزشكي بعيد است زنده بمانند.
در اين هنگام سعي نكنيد به مداواي مصدومان بپردازيد، و تنها از يك 
ناظر تحصيل كرده و آگاه بخواهيد تا مراقب مشكالتي كه خطر جاني دارد 

)مانند تنفس مصنوعي، كنترل خونريزي( باشد.
در  تغيير  هرگونه  تا  كنيد  ارزيابي  را  مصدومان  منظم  بطور  و  دوباره 
از مراقبت و رسيدگي به مصدومي كه  تنها پس  وضعيتشان را دريابيد. 
مشكل حياتي دارد، نوبت به كساني مي رسد كه مشكالتشان خفيف تر و 

كم خطرتر است.
پس از اينكه كاركنان آزمودة اورژانس به صحنه رسيدند شما مي توانيد 
به كار ديگري بپردازيد. ممكن است از شما بخواهند كه اقدام به اراية 
كمك هاي اوليه بكنيد، يا در حمل مصدوم يا انتقال وي با آمبوالنس يا 

بالگرد كمك بدهيد.

حمل مصدومان
به  انتقال  آمادة  نيز  نكرده است و مصدوم  ايجاب  تا زماني كه ضرورتي 

بيمارستان نيست، نبايد حركت داده شود. تنها مصدومي را مي توان حركت 
داد كه يك خطر بسيار جدي جان او را تهديد مي كند )نگاه عملي(:

• آتش سوزي يا خطر آن وجود دارد.
• مواد منفجره يا مواد زيان آور در صحنه است.

• امكان حفاظت صحنه از خطرات احتمالي وجود ندارد.
• امكان دسترسي و رسيدگي به مصدومان ديگري كه در صحنه )مثاًل 

خودرو( نياز به مراقبت هاي حيات بخش دارند، وجود ندارد.
روي سطح سفت  بايد   )CPR( قلبي ريوي  احياي  عمليات  كه  آنجا  از 
انجام شود، مصدومي كه دچار حملة قلبي شده، اغلب جابجا مي شود، 

مگر اينكه قباًل روي زمين يا كف اتاق بوده باشد.

مبادا مصدوم را حركت دهيد مگر اينكه مصدوم در خطر جدي 
باشد و تا رسيدن كاركنان اورژانس به محل امن منتقل شود.

مبادا آسيب را با حركت دادن مصدوم بدتر كنيد.
مبادا مصدومي را كه احتمال آسيب نخاع دارد حركت دهيد.

آسيب ديده  ناحية  كردن  بي حركت  بدون  را  مصدوم  مبادا 
جابجاكنيد.

براي  تنها رها كنيد، مگر  نمي دهد  پاسخ  مبادا مصدومي را كه 
مدت بسيار كوتاه آنهم براي آنكه اورژانس را خبر كنيد.

مبادا زماني كه مي توانيد كسي را براي كمك بفرستيد، مصدومي 
را حركت دهيد. در كنار مصدوم منتظر بمانيد و فرد ديگري را 

براي كمك بفرستيد.
مبادا زماني كه افراد ديگري نيز براي كمك در دسترس هستند 

به تنهايي به حركت دادن مصدوم اقدام كنيد.

حمل اضطراري
شدن  بدتر  احتمال  كه  اينست  مصدوم،  سريع  حمِل  در  خطر  بيشترين 
ضايعة نخاعي او را افزايش مي دهد. در يك وضعيت اضطراري بيرون 
كشيدن مصدوم، بايد مراقب باشيد كه او را تا آنجا كه ممكن است در 
به  بيشترين حفاظت  فقرات  از ستون  تا  مسير محور طولي بدن بكشيد 
عمل آيد. اگر مصدوم روي زمين يا كف اتاق افتاده است، مي توانيد او را 

به روش هاي گوناگون از صحنه كنار بكشيد.

حمل غيراضطراري
همة قسمت هاي آسيب ديده بايد پيش از حمل و حين حمل بي حركت 
شود. اگر الزم نيست خيلي سريع مصدوم را به بيمارستان منتقل كنيد، 
اندازة  و  قد  كه همان  ديگري  را روي شخص  كار  اين  اول  است  بهتر 

مصدوم را دارد، امتحان كنيد.

   احتيا  ط



نگاه عملی
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1. كشيدن از شانه . برای مسافت كوتاه و روی سطح ناهموار، 
سر مصدوم را روی ساعد خود ثابت نگه داريد.

2. كشيدن ازقوزك پا . سريع ترين راه برای مسافت كوتاه 
روی سطح   هموار.

3. كشيدن با پتو. مصدوم را در يك پتو بپيچيد و او را از 
پشت سر بكشيد.

1

2

3

كشيدن مصدوم



حمل یک نفره مصدومنگاه عملی

مصدوم  به  نفر  )يك  عصايی  حمل   .1
يك  اگر  برود(.  راه  كه  كند  می  كمك  
پا آسيب ديده است، در حالی كه سمت 
آسيب ديده را نگه داشته ايد، به مصدوم 

كمك كنيد تا روی پای سالم راه برود.

افراد  برای بچه ها و  2. حمل آغوشی. 
سبك وزن كه نمی توانند راه بروند بكار    

می رود.

3. حمل آتش نشانی. اگر آسيب مصدوم 
اجازه بدهد، می توانيد او را روی دوش 

خود تا مسافت بيشتری حمل كنيد.

كه  هنگامی  نی.  حمل   .4
كه  ايست  گونه  به  آسيب 
غير  نشانی  آتش  حمل 
روش  اين  است،  ايمن 
برای مسافت های طوالنی 

بهتر است.

5. حمل كولی. از اين روش 
برای مصدومی استفاده كنيد 
كه نمی تواند را ه برود اما 
خود  بازوانش  با  تواند  می 

را به نجاتگر آويزان كند.

6

4

123

5



نگاه عملی
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حمل دو/سه نفره مصدوم

حمل  عصايی.شبيه  دو  حمل   .3
عصايی

2. حمل دو مچی. برای  روش  مچ.آسانترين  چهار  حمل   .1
زمانی كه هيچ تجهيزاتی برای حمل وجود 
ندارد و مصدوم نمی تواند راه برود و تنها 
از بازوان خود می تواند برای آويزان شدن 

به دو نجاتگر استفاده كند.

يك 4. حمل زنبه ای. از  عبور  برای  صندلی.  حمل   .5
گذرگاه باريك يا باال و پايين رفتن از پله 
ها مقيد است. از صندليی استفاده كنيد كه 

بتواند وزن مصدوم را تحمل كند.

نفر در  تا شش  6. حمل زيگزاگی. سه 
دو طرف فرد آسيب ديده می ايستند و 
دستان يكديگر را زير بدن مصدوم می 

گيرند.

1

456

7

23
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نجات و حمل مصدوم
راهنما: اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

فعاليت های آموزشی

براي جابجا كردن و دوركردن كابل خطوط نيرو كه پايين افتاده است از يك مصدوم، بايد از يك وسيلة چوبي و    .1 خير  بلي 
يا جارو استفاده كنيد.    

بوهاي تند و غيرعادي و يا ابر بخار نشانه هاي احتمالي وجود مواد زيان آور هستند.  .2 خير  بلي 
براي آنكه هنگام خاموش كردن آتش گير نيافتيد، بايد براي خروج اضطراري هميشه يك در را در پشت سر خود    .3 خير  بلي 

باز نگه داريد.    
هنگام ترياژ يك مصدوم، مشكالت راه هوايي و تنفس از اولويت هاي مراقبت فوري مي باشد.  .4 خير  بلي 

يك نكتة بسيار مهم در حمل سريع مصدوم، آنست كه ممكن است آسيب نخاعي را بدتر كند.  .5 خير  بلي 
»رسيدن ـ پرتاب ـ پاروزدن ـ رفتن« يك دستور ايمن براي نجات يك غريق است.  .6 خير  بلي 

در بيشتر كشور ها، اگر كسي در گير تصادف خودرو شد، از نظر قانوني مجبور نيست بايستد و كمك دهد.  .7 خير  بلي 

سناريو#: يكي از همكاران در انفجار يك آزمايشگاه آسيب ديده است. او از يك طرف اتاق به طرف ديگر پرتاب شده و اكنون بي حركت روي 
زمين افتاده است. درمي يابيد كه كمك رساني به وي بي خطر است، اما از بروز انفجار مجدد بيم  داريد. چه بايد بكنيد؟
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