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ﻣﺎده  ۷ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﻧد  ۱ﻧﺣوه رﻓﺗﺎر در ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﮑوﻧت در ﻣﺟﺗﻣﻊ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طرﻓﯾن ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎھم دارﻧد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣوﺟر اﺳت .اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺗﺳﺎھل ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ھﻣﺎﻧﻘدر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺟﺗﻣﻊ اھﻣﯾت دارد.
ﺑﻧد  ۲اﻣﻧﯾت ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﺎﮐﻧﺎن طﺑﻘﮫ ھﻣﮑف ﺑﺎﯾد از ﺳﺎﻋت  ۲۲:۰۰درھﺎی زﯾرزﻣﯾن و ﺣﯾﺎط را ﺑﺑﻧدﻧد .اﮔر ﮐﺳﯽ دﯾرﺗر از اﯾن ﺳﺎﻋت از ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎرج و ﯾﺎ وارد آن
ﺷود ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره درھﺎ را ﺑﺑﻧدد.
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﭘﻧﺟرهھﺎی راهﭘﻠﮫ ﺑﺎﯾد در طول روز ﺑﺎز و ﺷبھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﻧد  ۳ﺧطر آﺗشﺳوزی
در ﺻورت وﻗوع آﺗشﺳوزی در ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺎ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .اﺟﺎزه ﻧدارﯾد ﻣواد
ﻣﻧﻔﺟره ﯾﺎ ﻣوادی را ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎھﯾت ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎ اﻧدازه ﺧود ﻣﺳﺗﻌد آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ اﻓراد ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﯾرﭘﺎی آب ،ھوا ﯾﺎ ﺧﺎک را
آﻟوده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻧﻔﯽ روی آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ،داﺧل ﻣﺣل اﺳﺗﯾﺟﺎر ﯾﺎ ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾﺎورﯾد.
در ﺻورت ذﺧﯾرهﺳﺎزی ﻧﻔت ﯾﺎ ﮔﺎزوﯾﯾل ﻣﻘررات اداری ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد .ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻣﺷﺗﻌل ﻧﺑﺎﯾد در ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺷود.
ﺑﻧد  ۴ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ،ﻣراﻗﺑت و ﻧظم
ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻣﺳﺋول اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﻧزل و ﻧﯾز راھروی ﻧورﮔﯾر ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺑﺎریﺷﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﺑت و ﺑر اﺳﺎس اﻟزاﻣﺎت ﺣﺎﮐم راهﭘﻠﮫ ،راھروھﺎ ،درھﺎ و ﭘﻧﺟرهھﺎی آن ،اﺗﺎقھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس ،ورودی
ﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺣﯾﺎط ﺑﮫﻋﻼوه آبﮔذرھﺎ و ﻧﯾز ﭘﯾﺎدهرو را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧد .ﻣﻧظور از ﻣﺣدوده ﭘﯾﺎدهرو در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺻف ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻧﺎری و ﯾﺎ وﺳط ردﯾف
ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﻌدی از ھر طرف اﺳت .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﺑری ﮐﮫ ﺟﻠو و ﭘﺷت ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی دﯾوار ﻟﭼﮑﯽ ﻗرار دارﻧد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣﻌﺎﺑر ﺟﻠوی ﻣﺣوطﮫای ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﺳت ،ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣﺣدوده ﻣﯽﺷوﻧد .درﺻورت ﺑﺎرﯾدن ﺑرف و ﯾﺦﺑﻧدان ﭘس از ﭘﺎرو ﮐردن ﻣﻌﺎﺑر و
ﭘﯾﺎدهروھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﻣواد ﻣﻧﺎﺳب  -ﻏﯾر از ﻧﻣﮏ  -ﭘﺎﺷﯾده ﺷوﻧد .ﻣوﺟر وﺳﺎﯾل ﭘﺎرو و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣواد ﻣﺧﺻوص ﭘﺎﺷﯾدن در ﻣﻌﺎﺑر را در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار
ﻧﻣﯽدھد .ﺗﻣﯾز ﮐردن راهﭘﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻣﺳﺗﺄﺟران طﺑﻘﮫ ھﻣﮑف ﺑﺎﯾد راھروی زﯾرزﻣﯾن ،راهﭘﻠﮫ زﯾرزﻣﯾن و ﻧﯾز ﻓﺿﺎھﺎی
ﻣﺷﺗرک و ﺗﻣﺎﻣﯽ آبﮔذرھﺎ را ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ دارﻧد .ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻣﺳﺋول ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻓﺿﺎی زﯾرﺷﯾرواﻧﯽ و ﭘﻠﮫھﺎی زﯾرﺷﯾرواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد )در
ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﻧد  ۵را ﻧﯾز ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد( .اﮔر ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺿﺎی زﯾرﺷﯾرواﻧﯽ ﻧداﺷت ،ھﻣﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺣوطﮫ زﯾرزﻣﯾن ﺳﮭﯾم
ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﻓروﺷﮕﺎھﯽ در طﺑﻘﮫ ھﻣﮑف واﻗﻊ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺑﺎر و راهﭘﻠﮫ راه ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺗﺄﺟران طﺑﻘﮫ اول ﻣﺳﺋول ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺣوطﮫ زﯾرزﻣﯾن
ھﺳﺗﻧد.
ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت زﺑﺎﻟﮫ ﺑر ﻋﮭده ﻣﺳﺗﺄﺟران اﺳت .ھر ﯾﮏ از ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻣوظف ھﺳﺗﻧد طﺑق ﻣﻘررات از ﺳطلھﺎی زﺑﺎﻟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﺑت در روزھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﻣدﯾرﯾت زﺑﺎﻟﮫ ﻣرﺑوطﮫ ،ﺳطلھﺎ را در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗرار
دھﻧد.
ھﻣﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوﺑت ﻣﺣل ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺳطلھﺎی زﺑﺎﻟﮫ و دﯾوارهھﺎی ﺳطلھﺎی زﺑﺎﻟﮫ و ﻧﯾز ﻓﺿﺎی ﺳﺑز اطراف را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧد .ﻣوﺟر اﯾن
ﺣق را دارد ﺑﺎ ﺳﮭﯾم ﮐردن ھﻣﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻣﯾزﮐﺎری ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد.

۱
ﮐﺎﺑﯾن آﺳﺎﻧﺳور ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺗﻣﯾز ﺷود.
اﮔر ﻣﺳﺗﺄﺟری در ﺳﻔر اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل دﯾﮕر ﺣﺿور ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از آن طوری ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد ﮐﮫ در طول ﻏﯾﺑت وی ﮐﺎر ﺗﻣﯾزﮐﺎری طﺑق
ﻣﻘررات اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻣوﺟر اﯾن ﺣق را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽدارد ،ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺗﻣﯾزﮐﺎری و ﻧﯾز وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﺑﺳﭘﺎرد و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد.
ﻧﺑﺎﯾد از ﻓﺿﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺗرک اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷوﻧد ،اﺗﺎقھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس ،ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺷﺳﺗن
ﻟﺑﺎس ،ورودی زﯾرزﻣﯾن و ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرای ﮔذاﺷﺗن اﻗﻼم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﭘﺎرک ﮐردن دوﭼرﺧﮫ و ﻏﯾره اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺑﻧد  ۵ﺷﺳﺗن و ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎسھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎی ﺷﺳﺗﺷوی ﻟﺑﺎس و ﺧﺷﮏ ﮐردن آن
ﻓﻘط ﺷﺳﺗن ﻟﺑﺎسھﺎی ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ،در روزھﺎی ﮐﺎری ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  ۷:۰۰ﺗﺎ  ۱۳:۰۰و  ۱۵:۰۰ﺗﺎ  ۱۹:۰۰ﻣﺟﺎز اﺳت .ﻓﺿﺎی
ﺷﺳﺗﺷوی ﻟﺑﺎس و ﻓﺿﺎی زﯾرﺷﯾرواﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﺎق ﻣﺧﺻوص ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس ،ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد .ﺗرﺗﯾب اﺳﺗﻔﺎده را ﻣوﺟر ﺧود ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣوﺟر ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻗواﻧﯾﻧﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻧد .ﻟﺑﺎسھﺎ ﻧﺑﺎﯾد
داﺧل ﻣﻧﺎزل ﺧﺷﮏ ﺷوﻧد.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای اﯾن ﮐﺎر از اﺗﺎقھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺧﺷﮏ ﮐردن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس در ﺑﺎﻟﮑن ،ﻟﺑﺎسھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻓﺿﺎی
ﭘﺎﯾﯾن ﻧردهھﺎ آوﯾزان ﺷوﻧد .ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺿﺎی ﻣﺧﺻوص ﺷﺳﺗﺷوی ﻟﺑﺎس ،ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ،ﻣﺎﺷﯾن ﺧﺷﮏﮐن ،اﺗﺎق ﺧﺷﮏﮐن
و ورودیھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺗﺎقھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز ﺷوﻧد .ﺟﺎی ﭘﻧﺟرهھﺎی زﯾرزﻣﯾن و زﯾرﺷﯾرواﻧﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد و در ھوای
ﺗوﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎراﻧﯽ و ﻧﯾز ﺷبھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﻧد  ۶ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺳﯾب
درﺻورت ﺑروز ﯾﺦزدﮔﯽ ﯾﺎ وﺟود ﺧطر ﯾﺦزدﮔﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣﺳﺗﺄﺟران ﺑﺎﯾد در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود از ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻟﮫﮐﺷﯽ و ﻟوﻟﮫھﺎ ﺑﮫ
اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورت وﺟود ﺧطر ﯾﺦزدﮔﯽ ،ﺷﯾر رادﯾﺎﺗورھﺎی ﺗﺟﮭﯾزات ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد .اﯾن
ﻣورد ﺑﮫ طور ﺧﺎص در ﻣورد اﺗﺎقھﺎی ﺧواب ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻟوﻟﮫھﺎی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده در درزھﺎی دﯾوار ﯾﺦ
ﻣﯽزﻧﻧد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺳداد ﻟوﻟﮫ ،زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﯾد در ﺗواﻟت ﯾﺎ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن
ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد از اﺳﯾدھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزھﺎی ﺧورﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ھزﯾﻧﮫ آﺳﯾبھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺳﺗﺄﺟر
ﭘرداﺧت ﺷود.
ﻣوﮐت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐف اﺗﺎق ﭼﺳﺑﯾده ﺷود ،زﯾرا ﺑدﯾن واﺳطﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐف آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺳﺋول ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧدارد وﺳﺎﯾﻠﯽ را در زﯾرزﻣﯾن اﻧﺑﺎر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫواﺳطﮫ رطوﺑت در ﻣﻌرض آﺳﯾبدﯾدﮔﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت.

ﺑﻧد  ۷ﺳﮑوت در ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟطﻔﺎ ً در ﻣﺟﺗﻣﻊ و در ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾرون از اﯾﺟﺎد ﺳروﺻدای آزاردھﻧده ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺻدای ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث
اﺧﺗﻼل در آراﻣش ﺳﺎﯾر ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷود.
در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑﻠﻧدی ﺻدا ﺑﺎﯾد در ﺣد ﻓﺿﺎی ﺳﮑوﻧت ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﻘررات ﻣﻌﻣول ﻣﺣﻠﯽ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺗداول اﺳت ،در
اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺣﯾﺎط ﯾﺎ ﺑﺎﻏﭼﮫ ﻧﻣﯽﺗوان از اﯾﺟﺎد ﺳروﺻدا ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد )ﺗﮑﺎﻧدن
ﻓرش و ﮔﻠﯾم ،ﺟﺎرو ﮐﺷﯾدن ،ﭼﻣنزﻧﯽ و اﻣﺛﺎل آن( ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎرھﺎ را روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  ۸:۰۰ﺗﺎ  ۱۳:۰۰و
 ۱۵:۰۰ﺗﺎ  ۱۹:۰۰و ﻧﯾز ﺷﻧﺑﮫھﺎ از ﺳﺎﻋت  ۹ :۰۰ﺗﺎ  ۱۹:۰۰اﻧﺟﺎم داد :اﮔر طﺑق ﻣﻘررات اداری ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕری ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن
ﮐﺎرھﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد از آن ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯾروی ﮐرد .ﮐﺑﺎب ﮐردن در ﺑﺎﻟﮑن ،ﺗراس و ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .در ﺻورت
ﺑروز اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﯾن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن درﺑﺎره ﻣﻠﮏ اﺟﺎره ﺷده ،ﻣوﺟر ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد.
ﺑﻧد  ۸ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ،زﻣﯾن ﺑﺎزی و ﻓﺿﺎی ﺳﺑز

ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾروﻧﯽ اﮔر ﻣرﺗب ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﺳت .از اﯾنرو ﻣوﺟر از طرحھﺎ و ﻧظرات
ﻣﺳﺗﺄﺟران درﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت در ﻣراﻗﺑت ،ﻧﮕﮭداری و زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﻓﺿﺎی ﺑﯾروﻧﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
از ھﻣﮫ اﻓراد درﺧواﺳت ﻣﯽﺷود ،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ و ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﺛﯾف ﻧﺷوﻧد و از ﺑﯾن ﻧروﻧد .ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﺧﺎص در اﯾن ﺧﺻوص ﺗوﺟﯾﮫ ﺷوﻧد .واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧظﺎرت ﺑر ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد .در
ﻣوارد ﺧطر ﯾﺎ ﺑروز آﺳﯾب ،ﻣوﺟر درﺧواﺳت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻓوری دارد .در ﺧﺻوص ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت و
ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻌﯾوب ،ﻣوﺟر ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﮭلاﻧﮕﺎری را ﺑرﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد دور از زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﮓھﺎ ﻧﯾز در ﻣﺣدوده ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﻼده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﯾد از ﻏذا دادن ﺑﮫ
ﮐﺑوﺗرھﺎ و ﮔرﺑﮫھﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﺷود.
ﺗﻌوﯾض روﻏن و ﺗﻌﻣﯾر دوﭼرﺧﮫ در ﻣﺣوطﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﻧﯾز ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﻣﯾﺎدﯾن و ﺣﯾﺎط ﮔﺎراژ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺷﺳﺗن ﺧودرو ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎﯾد در
ﻣﺣلھﺎی ﻣﺧﺻوص ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑرای اﯾن ﮐﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،اﻧﺟﺎم ﺷود .وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻏﯾرﻣﺟﺎز و ﻧﯾز ﮐﺎروان ﭘﺎرک ﺷده
ﺗوﺳط ﻣوﺟر ﯾدکﮐش ﻣﯽﺷوﻧد .ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑر ﻋﮭده ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و دﻗت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .ﻣﺣوطﮫ ﭼﻣنﮐﺎری ﺷده ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻏﯾر از زﻣﺎن رﺷد  -از
ﭘﺎﯾﯾز ﺗﺎ ﺑﮭﺎر  -ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت دارد .در آن زﻣﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣدود دوام دارﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺎﺷت درﺧت ،درﺧﺗﭼﮫ و ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﺎدوام و ﻧﯾز ﮐﺎﺷت ﮔل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣوﺟر ﺑﮫ وی ﻣﺷﺎوره
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣﯽدھد .اﮔر ﮐﺎﺷت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﯾﺎه ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود .اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﯾﺎه
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﯾﺎ ﮔﯾﺎه در طول اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد ،ھﯾﭻ ﻏراﻣﺗﯽ ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣﺳﺗﺄﺟر ﮔﯾﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺎرد،
ﺑﻌدھﺎ ﺧود ﺑﺎﯾد از آن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد.
اﯾن ﻣﻘررات ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗرارداد اﺟﺎره ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑﺎ ﻣﺳﺗﺄﺟر ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ را
از ﻣﺳﺗﺄﺟر اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣوظف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﯾن ﻗواﻧﯾن ھﺳﺗﻧد.

ﻗواﻧﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﮑوﻧﯽ دوﺳتدار ﮐودﮐﺎن
 .1ﺳر و ﺻدای ﮐودﮐﺎن
ﺳر و ﺻدای ﮐودﮐﺎن ﺑﺧﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﯾﻧده اﺳت .ﻓﻘط در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﻓﺗﺎری ﻣﮭرﺑﺎن از ﮐودﮐﺎن ﺧواھش
ﮐرد ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
 .2ﻧظر ﮐودﮐﺎن
در ﻣوارد اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﺎﯾد ﻧظر ﮐودﮐﺎن ﭘرﺳﯾده و ﻟﺣﺎظ ﺷود.
 .3ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﮐودک
اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ را در راهﭘﻠﮫ ﻗرار دارد.
 .4زﻣﯾن ﺑﺎزی
ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق در ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾرون ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﻧد .زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن اﺟﺎزه دارﻧد ،ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .زﻣﯾن
ﭼﻣن ،ﻣﻌﺎﺑر و دﯾﮕر ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺎز "ﺟﺎی ﺑﺎزی" ﮐودﮐﺎن ھﺳﺗﻧد .طﺑﯾﻌﺗﺎً اﺳﺗﻔﺎده از زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑرای دوﺳﺗﺎن ھم ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .5ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
اﺟﺎزه دارﯾد در زﻣﯾن ﭼﻣن و ﺣﯾﺎط ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﭼﺎدر ﺑزﻧﯾد و اﺳﺗﺧر ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﯾد و ﭘﺗو ﭘﮭن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .6آبﺑﺎزی
ﺑرای ﭘر ﮐردن اﺳﺗﺧر ،آبﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑرای دوش ﮔرﻓﺗن در ﺑﺎغ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﺗﺎق ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ آب ﺑردارﯾد.
 .۷ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ،ﻣﺣل دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺳﮓھﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣدﻓوع ﺳﮓ روی ﭼﻣن و ﻣﻌﺎﺑر و ﻧﯾز ﻣدﻓوع ﮔرﺑﮫ در ﮔودالھﺎی ﻣﺎﺳﮫ ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐودﮐﺎن اﺳت.
 .8ﺗوپﺑﺎزی
ﺗوپﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗوﭘﯽ ﻧرم ﮐﮫ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺑوﺗﮫھﺎ و ﺗﻧﮫ درﺧﺗﺎن ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد ،در ھر ﺣﺎﻟت ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .9ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن
ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای راﻧدن ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺧود )ﻣﺛل ﺑﯾﺑﯽ ﮐﺎر ،ﺳﮫ ﭼرﺧﮫ و ﻏﯾره( و ﺑرای راﻧدن روروک و اﺳﮑﯾت از ﻓﺿﺎی
آﺳﻔﺎﻟت ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 .10راﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد
دارﻧدﮔﺎن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻣراﻋﺎت ﮐودﮐﺎن را ﺑﮑﻧﻧد و اﺟﺎره ﻧدارﻧد در ﭘﯾﺎدهرو و ﺣﯾﺎط ﭘﺎرک ﮐﻧﻧد .در ﺗﻣﺎم ﻓﺿﺎی ﺳﮑوﻧت
ﻣﺳﺗﺄﺟران ،ﻗﺎﻧون ﺳرﻋت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗن ﺣﺎﮐم اﺳت.

