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 مقدمه

توانند بیشترین کمک و  می که همسایگان، اولین کسانی هستند و همکاران، دوستان، ها وقوع مخاطرات، خانواده از پس اولیه در ساعات

الزم را  از قبل آمادگی و دهید آموزش الزم است این افراد مالی و جانی کاهش خسارات منظور بهراستا  این امدادرسانی را انجام دهند، در

 د.نباش کسب کرده

 چرا آمادگی؟

 چیست؟ مخاطره

مالی باشد یا باعث  جانی یا تواند می خسارت این آسیب یا شود. نامیده می «مخاطره»هر چیزی که بتواند باعث آسیب یا خسارت شود، 

 .اختالل در روال عادی کارها شود

 مهم دارد: دو فایده  و بالیا  در برابر حوادث عمومی  آمادگی 

، خانواده و شهروندان باید بدانند که به هنگاام   شود. جامعه موجب کاهش ترس و اضطراب و نیز کاهش خسارات ناشی از سوانح می -

نگام ضرورت سوزی چه باید بکنند و به هنگام وقوع توفان، زلزله یا سیل به کجا پناه ببرند. مردم باید آماده باشند تا به ه وقوع آتش

های عمومی استقرار یابند. در چنین اوضاعی شهروندان باید بدانند کاه چگوناه نیازهاای     های خود را ترک کنند و در پناهگاه خانه

 اولیه پزشکی خود را تأمین کنند.

هاای   باه خاناه   دادن ارتفاع،  بند ازجمله ساخت سیل ) توانند دامنه خسارات ناشی از سوانح را کاهش داده مردم با انجام اقداماتی می -

رود( یاا   ها می لرزه احتمال سقوط آن وسایلی که در جریان زمین کردن محکمیی محل سکونت از مسیر خطر و جا جابهمسکونی یا 

 دارند. دورنگهی خود را از گزند خطر طورکل به

 چرا آمادگی ضرورت دارد؟

تواناد عواقاب    برای شهروندان و امکانات جامعه می گیرند. هر یک از حوادث و بالیا  حوادث و بالیا سالیانه جان صدها هزار نفر را می -

 ی به همراه داشته باشد.مدت یطوالن

شاهروندان نیاز خاود     های امدادرسان اقدام به ارائه کمک خواهند کرد اما روی بدهد، دولت و سازمان یا بالیی   اگر در جامعه حادثه -

یی دیگار سارگرم   درجاباید آماده باشند. امدادرسانان بالفاصله در محل وقوع سانحه حضور پیدا نخواهند کرد و گاهی ممکن است 

 امدادرسانی باشند.

 های آمادگی تیم

های دسترسی، برای  د شدن راه، نبود ارتباطات و مسدو ه دید آسیب هیناحبعد از وقوع حوادث و بالیا مردم ممکن است به دلیل وسعت 

ای تعدادی از شهروندان  توان در هر منطقه مدت معینی صرفاً به امکانات خود متکی باشند. برای آمادگی در برابر چنین شرایطی می

فیانشان، به سایر های مردمی آموزش داد تا به هنگام وقوع حوادث و بالیا بتوانند عالوه بر محافظت از خود و اطرا در قالب تیم داوطلب را 

ها اطالعات مربوط به حادثه را به هنگام رسیدن نیروهای کمکی نیز در اختیار آنان قرار  گان نیز کمک فوری بدهند. این تیم دید آسیب

 دهند. می

، آموزش یده سازمانهای اساسی  و نیز مهارت ها  های آمادگی در برابر آن حوادث احتمالی و روش در مورد شناخت  ها  اعضای این تیم

بتوانند تا زمان رسیدن نیروهای کمکی به خود، سایر اعضای خانواده، دوستان و همسایگان کمک برسانند. به این  که یطور بهبینند،  می

 های اولیه پزشکی، انجام عملیات جستجو و نجات هایی در مورد آمادگی در برابر حوادث، ایمنی در برابر حریق، ارائه کمک افراد، آموزش

شود. بعد از اتمام این دوره به  وقوع حوادث و بالیا ارائه می دیدگان به هنگام  تیمی و آشنایی با حمایت روانی آسیب یده سازمان،  اولیه

های مخصوص داوطلبان،  شود تا رابطه خود را کماکان حفظ کرده و با شرکت در مانورهای محلی و سایر برنامه توصیه می اعضای گروه 

 معه را در برابر حوادث و بالیا تقویت کنند.آمادگی جا
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 آماده شوید

 آشنایی با ارزیابی آمادگی خانواده

 

 خود را با پاسخ دادن به سؤاالت زیر ارزیابی کنید. خانواده: آمادگی 1جدول 

ف
دی

ر
 

له راهنما سؤال
ب

یر 
خ

 

1 
ی زیر برنامهگذشته در خانواده شما جلسه  سال کآیا طی ی

 است؟ شده انجام بالیابرای مقابله با 

ی کاه تماام   ا جلساه . جلسه خانوار عبارت اسات از  باشند یمی و غیره سوز آتشمنظور از بالیا مانند زلزله، سیل، 

 بااهم جماع شاده و در ماورد مقابلاه باا بالیاا        دورهمو ...  مادربزرگاعضا خانواده شامل والدین، فرزندان، پدر و 

 صحبت نمایند.
□ □ 

 ا نقشه خطر بالیای مهم را رسم کرده است؟آیا خانواده شم 2
در صاورت وقاوع    شامارا ی امن و یا پرخطر منزل و یا محله سکونت ها محلی که ا نقشهنقشه خطر عبارت است 

 .کند یمبالیایی مانند زلزله یا سیل مشخص 
□ □ 

3 

 کآیا مقاومت ساختمان منزل شما در برابار زلزلاه طای یا    

اسات؟   شاده  یابیارزگذشته توسط یک فرد متخصص  سال

 ای( )ارزیابی خطر سازه

منظور از فرد متخصص، فردی است که حداقل دارای مادرک مهندسای سااختمان و دارای اطالعاات کاافی در      

 خصوص مقاومت ساختمان در برابر بالیا باشد )ساختمان یا سازه عبارت است از دیوارها، سقف و ستون(
□ □ 

4 
ی سااز  مقااوم رای گذشاته اقادامی را با    ساال  کآیا طی یا 

 ؟دیا دادهساختمان منزلتان برای زلزله انجام 

ی فنای بارای   هاا  روشی ساختمان شامل اقداماتی است که توسط حضور فرد متخصص و با استفاده از ساز مقاوم

 .شود یمی انجام ا سازهافزایش ایمنی 
□ □ 

5 

ی ا ساازه  ریا غی عوامل ریپذ بیآسگذشته  سال کآیا طی ی

؟ )ارزیاابی  دیا کردهمحل سکونت خود را برای زلزله ارزیابی 

 ای( خطر غیر سازه

و غیاره( ایان ارزیاابی     هاا  شهیش)آب، برق و گاز(، لوازم منزل و دکوری،  ساتیتأسی عبارتند از ا سازه ریغعوامل 

 توسط خانوار انجام شود. البته بهتر است که از یک فرد متخصص کمک گرفته شود. تواند یم
□ □ 

6 
گذشااته اقاادامی را باارای کاااهش    سااال کآیااا طاای یاا 

 ؟دیا دادهی منزل خود انجام ا سازه ریغی عوامل ریپذ بیآس

ی منزل شما را در برابر پرت شدن، شکستن و آسیب دیادن حفاظ   ا سازه ریغعبارت است از اقداماتی که عوامل 

 یا سازه ریغ. این اقدامات عبارتند از جابجا کردن، حذف کردن و یا فیکس و ثابت کردن عوامل کند یم
□ □ 

7 
وجاود   آیا در خانواده شما کیاف شارایط اضاطراری و بالیاا    

 دارد؟

کیف اضطراری کیفی است که در زمان وقوع مخاطره و در هنگام تخلیه منزل در دسترس باوده و توساط اعضاا    

ی اولیه پول مدارک مهم )شناسنامه، اساناد  ها کمکجعبه . محتویات آن عبارت است از شود یم خانواده برداشته

 و ... با باطری اضافه رادیو با باطری اضافه قوه چراغزمین، ...( مواد غذایی خشک / کنسرو 
□ □ 

8 
آیا خانواده شما برای شرایط اضطراری و بالیا دارای برناماه  

 ارتباطی است؟

بایاد محلای را    مثال عنوان بهی است که اعضا خانواده باید قبل از مخاطره به آن فکر کنند. ا برنامهبرنامه ارتباطی 

و همچنین آدرس و تلفن یکی از اقوام در شهر یا روستای  برای مالقات اعضای خانواده بعد از حادثه تعیین کنند

 دیگری را برای مشخص کنند.
□ □ 

9 
برای شرایط اضطراری و بالیا برنامه تخلیاه  آیا خانواده شما 

 دارد؟

ی است که خانواده از قبال از وقاوع مخااطره مسایرهای امان خاروج در شارایط        ا برنامهمنظور از برنامه تخلیه، 

 اضطرار را تعیین کنند و در زمان وقوع حادثه از آن مسیر استفاده نمایند.
□ □ 

10 
در  ریپاذ  بیآسا ی ها گروهآیا در خانواده شما برای کمک به 

 شرایط اضطراری و بالیا برنامه خاصی وجود دارد؟

. در هر خانواده باید فرد یا افرادی باشد یمزنان، کودکان، سالمندان و بیماران و ...  ریپذ بیآسی ها گروهمنظور از 

و ...(  هاا  آنملزوماات  تعیین شوند تا در زمان وقوع مخاطره مسئولیت مراقبت )خروج اضطراری، توجه به لوازم و 

 این افراد را به عهده بگیرد.
□ □ 

11 
آیا اعضای خانواده شما با هشدارهای اولیه مخااطرات مهام   

 منطقه مانند سیل، طوفان و غیره آشنا هستند؟

را تهدیاد   هاا  آنو محلاه   هاا  آنمنظور از هشدارهای اولیه مخاطرات این است که خانواده بایاد از حاوادثی کاه    

 باشند. مایصداوسبه شکل صوتی )آژیر و ...( یا دیداری یا اخبار  تواند یمآگاه باشند. این هشدارها  ، کند یم
□ □ 

 آیا وسایل اطفای حریق آماده در منزل شما وجود دارد؟ 12
ی شارژ شده است که اعضای خانواده روش اساتفاده از آن را  نشان آتشمنظور از آماده، وجود حداقل یک کپسول 

 .ننددا یم
□ □ 

13 
گذشته  سال کآیا حداقل یکی از اعضای خانوار شما طی ی

 است؟ دهید آموزشی اولیه پزشکی ها کمکبرای 

ی هوایی و حمل مصادومین  ها راه کردن بازی اولیه عبارت است از آموزش نحوه احیاء کنترل خونریزی، ها کمک

 صفر منظور خواهد شد. و ... . چنانچه از آموزش بیش از یک سال گذشته باشد، امتیاز
□ □ 

14 
ی مدیریت بالیا در محلاه خاود   ها برنامهآیا خانواده شما در 

 مشارکت دارد؟

یی در محله که در خصوص مقابله با حوادث و بالیاا فعالیات دارناد    ها گروهمنظور این است که در صورت وجود 

 مشارکت فعال نماید. ها آنرا شناخته و در برنامه  ها آن، مساجد و ...( ها یشهردار)مانند 
□ □ 

15 
گذشاته، خاانواده شاما تمارین شارایط       ساال  کآیا طی ی

 اضطراری و بالیا )تمرین آمادگی( را انجام داده است؟

 هاا  آموزشی وقوع یک مخاطره است که خانواده باید در آن اقدامات مناسب بر اساس ساز هیشبمنظور از تمرین، 

 و ... ریپذ بیآساز: پناه گیری در محل امن، تخلیه اضطراری، کمک به افراد  انجام دهد. این اقدامات عبارتند
□ □ 

   «(صفر» و هر پاسخ خیر، امتیاز «1» )هر پاسخ بلی، امتیازجمع امتیاز 

 آمادگی خوب 15تا  11آمادگی متوسط،    10تا  6آمادگی ضعیف،    5تا  0میزان آمادگی خانواده شما:
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 ریزی برای مقابله با بالیا برنامه هجلس

بحث و گفتگو کرده و جدول  باهمجمع شوید و  دورهمدر آخر هر فصل سال )حداقل چهار بار در طول یک سال(، تمام اعضای خانواده 

 زیر را تکمیل کنید:

و هر کس دیگری که با خانواده زندگی  پدربزرگ، مادربزرگاعضای خانواده شامل پدر، مادر، فرزندان،  همهبسیار مهم است که  :1 توجه

آماده شدن در برابر  دغدغهافراد خانواده،  همهشود که  کند، در تکمیل این جدول مشارکت داشته باشد. این مشارکت باعث می می

ای آنکه سازی نیز خواهد داشت )بر آموزش و فرهنگ هکودکان خردسال( جنب ژهیو بهبالیا پیدا کنند. این خصوصاً برای کودکان )

 شان در برابر بالیا محافظت کنند(. این کودکان، در آینده بتوانند از سالمت خود و خانواده

روز کنید )ممکن است با کسب آگاهی و اطالعات بیشتر نظر اعضای خانواده در بعضی  در انتهای هر فصل این جدول را مرور و به :2توجه 

 تغییر کرده باشد(. شده لیتکماز موارد 

 

 ریزی برای مقابله با بالیا: جلسه برنامه2 جدول

 ند؟ک ما را تهدید می خانوادهچه مخاطراتی 
 احتمال وقوع

 ()صفر/ کم/ متوسط/ زیاد
 توانم انجام دهیم؟ ی میکار چهبرای کم کردن خطر، 

   طبیعی مخاطرات  .1

   لرزه زمین

   رانش زمین و گل و الی

   آتشفشان

   سونامی

   سیل

   دریایی توفان

   توفان شن

   خشکسالی

   گرمای شدید

   سوزی در طبیعت آتش

   بهمن

   زمستان سخت و شدید

   رعدوبرقتوفان تندری و 

   سایر موارد

    ساخت  مخاطرات انسان .2

   ای حوادث جاده

   سوزی خانگی آتش

   و آلودگی هوا گردها زیر

   مخاطرات ناشی از مواد خطرناک

   تخریب سد

   ای انفجارات هسته

   انتشار مواد رادیواکتیو

   انفجارات تروریستی

   تهدیدات شیمیایی

   تهدیدات بیولوژیک

   سایر موارد
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 و پرخطر خطر کمی ها محل

ها پناه بگیرید.  این مکانتر هستند. در موقع زلزله باید در  های ساختمان نسبت به جاهای دیگر، امن در هنگام وقوع زلزله بعضی مکان

وجه نباید فرار کنید چون در آن صورت احتمال اینکه آسیب ببینید خیلی بیشتر است )مگر اینکه در یک ساختمان یک طبقه  به هیچ

 توانید وارد فضای باز و امن شوید(. باشید و مطمئن باشید که فوراً می

 مهم را به یاد داشته باشید: خطر کماین دو جای 

 ی محکما شهیش ریغزیر یک میز یا حائل  -

 هاست(کنار یک دیوار حامل )دیوارهایی که بار ساختمان روی آن -

 جاهای پرخطر مهم ساختمان

 ها ای و پنجره کنار اشیای شیشه -

 درهای خروجی -

 )دیوارهای خارجی( حامل ریغدیوارهای  -

 چیزهایی که احتمال سقوط دارد مثل لوستر یا تزئینات منزل -

 آسانسور -

 ها هستند: در مورد سیل، بعضی نقاط پرخطر، این مکان

 حریم رودخانه -

 ها جویبارها، آبگذرها و دره -

 نقاط کم ارتفاع -
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 خطر بالیا هرسم نقش

ریزی برای مقابله با خطر بالیاست. سعی  یک روش آموزشی برای درگیر کردن اعضای خانواده در برنامه درواقعخطر بالیا،  نقشهرسم 

 درواقعجدی برای خانواده تبدیل کنید. در حین رسم این نقشه،  حال نیدرعکننده و  خطر بالیا را به یک موضوع سرگرم نقشهکنید رسم 

 شود. بیشتر آگاه می ها آنو نحوه محافظت از خودش در برابر  دکنندهیتهدخانواده از مخاطرات 

 برای رسم نقشه خطر به نحو زیر عمل کنید:

 را انتخاب کنید. موردنظر مخاطره. اول 1

کند، این نقشه را تهیه  تهدید می شمارا خانوادهمخاطرات که  همهایم ولی شما باید برای  در این مثال ما زلزله و سیل را انتخاب کرده

 کنید.

 خطر را رسم کنید. نقشه. 2

 به ترتیب زیر عمل کنید: الف. در مورد زلزله

 کنید. با خطوط ساده: اید و از باال به خانه نگاه می خود را برداشته خانفرض کنید سقف 

 دیوار دور خانه را مشخص کنید. .1

 درب ورودی را مشخص کنید. .2

 ، هال و پذیرایی، آشپزخانه و سایر نقاط خانه را مشخص کنید.ها اتاق دیوارهای .3

( و اجزایی ...ها و  جای اجسام بزرگ )مانند یخچال، فریزر، قفسه .4

 در اثر زلزله ممکن است سقوط کنند را مشخص کنید.که 

 مشخص کنید. (×) پرخطر را با عالمت ضربدر قرمزرنگ نقاط .5

 (+)سبزرنگ  بعالوهبرای پناه گرفتن را با عالمت  امن نقاط .6

 مشخص کنید.

 دهید برطرف کنید. که انجام می شما باید نقاط خطر را با کارهایی توجه:

 زیر عمل کنید:ب. در مورد سیل به ترتیب 

محدوده منطقه یا محله زندگی خود را با خطوط ساده مشخص  .1

 کنید.

تان )مانند مسجد، مدرسه،  زندگی محلهنقاط مهم منطقه یا  .2

 بزرگراه، پل و ...( را مشخص کنید.

 ( دهید.نشان ) قرمزرنگمسیر سیل احتمالی را با فلش  .3

 نشان دهید. (O) سبزرنگ رهیدانقاط امن را با  .4

 نشان دهید. () رنگ یآبمسیر فرار از خطر سیل را با فلش  .5

 ای ارزیابی خطر سازه

های منزل  ها و ستون ای یک منزل، دیوارها، سقف منظور از اجزای سازه

کند، بررسی  ای توسط یک فرد متخصص در مقابل مخاطراتی که خانواده شما را تهدید می است. الزم است که مقاومت این اجزای سازه

مثالً سیل یا زلزله( مقاوم نیست، باید برای کافی در مقابل آن مخاطره ) اندازهشود. اگر این فرد متخصص بگوید که منزل شما به 

 سازی آن اقدام کنید. مقاوم

بهتر است که قبل از آنکه یک منزل را بخرید یا برای سکونت اجاره کنید، این موارد را از مشاور مسکن یا متخصصان مربوط بپرسید یا 

 ها دقت کنید: خودتان به آن

 (، در مقابل زلزله مقاوم است؟2800نامه  داردهای اعالم شده )مثالً آییندر مورد زلزله، آیا این منزل بر اساس استان .1

آید و این  در مورد سیل، آیا این خانه، در حریم رودخانه قرار گرفته است؟ معموالً در هنگام وقوع سیل، سطح آب چقدر باال می .2

 شده است؟ ساخته نیزمی از سطح ارتفاعمنزل در چه 
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 سوزی، توفان و ...(، باید مقاومت خانه ارزیابی شود. آتش در مورد سایر مخاطرات )مثالً .3

ای را بخرید یا اجاره کنید که در مقابل  تر آن است که از ابتدا خانه البته این موارد را بهتر است یک متخصص ارزیابی کند. عاقالنه

زیادی داشته  نهیهزیست ممکن است برای شما ای که در مقابل مخاطرات مقاوم ن سازی سازه مخاطرات احتمالی مقاوم باشد چون مقاوم

 باشد.

 هاست. علت تلفات در حوادثی مانند زلزله در ایران، مقاوم نبودن سازه نیتر مهمفراموش نکنید که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای ارزیابی خطر غیرسازه

بنابراین در و  ؛ای آن ساختمان هستند در یک ساختمان )مثالً منزل شما( اجزای غیر سازه ها ستونهر چیزی غیر از سقف، دیوارها و 

 ای منزل شما هستند. پنجره و تأسیسات آب و برق و گاز و لوازم منزل و تابلوها و لوسترها و ... همه از اجزای غیر سازه

و  ها آنبنابراین ارزیابی خطر  ؛شوند موجب مصدومیت و مرگ میای  در بسیاری از حوادث و بالیا )مانند زلزله(، این اجزای غیرسازه

 شوند: ای معموالً به دالیل زیر باعث مصدومیت یا مرگ می بسیار مهم است. اجزای غیر سازه ها آنی ساز مقاوم

شود که  گاز می لنگیششدن شدید، باعث جدا شدن یا پاره شدن  جا جابهبه علت  گاز اجاقمثالً در هنگام زلزله،  شدن: جا جابه .1

 سوزی یا انفجار شود. تواند موجب آتش می

ها، ممکن است پرتاپ  ها هستند، در اثر سقوط قفسه : مثالً در هنگام وقوع زلزله، اشیائی که در طبقات باالی قفسهپرتاپ شدن .2

 شوند و به اعضای خانواده اصابت کنند و باعث مصدومیت یا مرگ شوند.

 های منزل ممکن است بشکند و به افراد اصابت کند که بسیار خطرناک است. ه، شیشهمثالً در هنگام زلزل شکستن: .3

ممکن است وسایلی مانند یخچال یا فریزر که بلند و سنگین هستند، سقوط کنند و عالوه بر اینکه ممکن است  سد راه کردن: .4

 بر روی افراد خانواده بیفتند، احتمال دارد که راه خروج اضطراری را سد کنند و باعث تلفات شوند.

 م دهیم:ای را کاهش دهیم باید کارهای زیر را انجا برای اینکه خطر اجزای غیرسازه

و دکوری ضرورتی ندارد و ممکن اسات ایجااد خطار کناد، بهتار اسات از        ینیتزئ لهیوسمثالً اگر یک  حذف کردن عامل خطر: .1

 کنیم یا آن را حذف کنیم. نظر صرفخریدن آن 
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بااالی   کردن تختخواب از کنار پنجره، یا انتقال ظروف سانگین و شکساتنی از طبقاات    جا جابهمثالً  کردن عامل خطر: جا جابه .2

 کابینت به طبقه پایین آن و یا برداشتن گلدان از جایی که احتمال پرت شدن دارد.

دکوری، یخچال، فریزر، اجاق گااز، آبگارمکن و وساایلی از ایان      بوفهمثالً محکم کردن  محکم کردن عامل خطر در جای خود: .3

هاا بارای جلاوگیری از     پنجاره  شهیشینیت کردن ها یا لم قبیل با تسمه و بست در جای خود. همچنین قفل کردن درب کاببینت

 .لیقبو کارهایی از این  ها آنپرت شدن قطعات 

ی که عوض اینکه از داخل بااز شاوند، از بیارون بااز شاوند. در      ا گونه بهتغییر شکل چارچوب درها  : مثالًتغییر شکل عامل خطر .4

(، هنگام ...، مساجد و تئاترها یآمفهای سینما و  وجود دارد )مانند مدارس، سالن ها آنیی که احتمال تجمعات افراد در ها ساختمان

کنناد و   شود و افراد پشات آن تجماع مای    سوزی، گاهی باز نشدن در به دلیل اینکه از داخل باز می فرار در اثر حوادثی مانند آتش

 شود. آورند، باعث مرگ بسیاری می فشار می

شاود افاراد زود از وقاوع حادثاه      های دود آتش در منازل که باعث می مانند نصب هشداردهنده :های هشدار اولیه نصب سامانه .5

 مناسب را نشان دهند. العمل عکس ومطلع شوند 

 های گاز و از این قبیل. کشی برق و لوله مانند تعمیر و ترمیم سیم تعمیر کردن: .6

تواند به نحو مؤثری تلفات و خسارات بالیا را کاهش  و یا بدون هزینه است ولی در عین حال می نهیهز کمای بسیار  اقدامات غیرسازه

 دهد.

 اضطراریشرایط کیف  هتهی

هر خانواده، باید یک کیف شرایط اضطراری در خانه، محل کار و صندوق عقب خودرو خود داشته باشد. کیفی را انتخاب کنید که ضد 

 نایلونی محکم استفاده کنید( تا در صورت وقوع سیل، محتویات داخل آن خیس نشود. سهیکیک توانید از  آب باشد )حتی می

 حداقل وسایل یک کیف شرایط اضطراری

 اولیه یها کمک جعبه -

 پول -

 (... زمین، اسناد شناسنامه،) مهم مدارک -

 کنسرو / خشک غذایی مواد -

 بازکن کنسرو -

 ... و سوت طناب، چاقو، مانند وسایلی -

 آب -

 اضافه باتری با رادیو -

 اضافه باتری با قوه چراغ -

 بیماران/  سالمندان/  نوزادان ویژه وسایل -

 (بارداری ضد قرص بهداشتی، نوار) بانوان ژهیو وسایل -

 محکم کفش -

 (، ...زیر گرم،) لباس -

 است عزیز فرد برای که آنچه -
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 ارتباطی در شرایط اضطراری هبرنام

ارتباطی  برنامهارتباطی داشته باشد و آن را تمرین کند. موارد زیر باید در  برنامههر خانواده باید برای شرایط اضطراری و بالیا یک 

 خانواده در نظر داشت:

در تلفن یکی از آشنایان یا بستگان را در نقاط دیگر شاهر یاا شاهرهای دیگار از حفاظ بدانناد تاا         شمارهاعضای خانواده باید  همه .1

شود، بتوانند از این طریق از احاوال همادیگر مطلاع     آنان بر اثر حوادث و بالیای احتمالی مختل می منطقهمواقعی که ارتباطات در 

 شوند.

اعضای خانواده، از قبل باید محلی را تعیین کنند تا در صورت وقوع حوادث و بالیا، اگر منزلشاان تخریاب شاد و افاراد در آن      همه .2

ی مختلف )مثالً محل کار، مدرسه و ...( بودند، بتوانند در آنجا دوباره دور هم جمع شوند و همدیگر را پیادا کنناد.   هنگام، در جاها

 دیگری باشد. شده شناختهتواند میدان محله یا مکان  این مکان مثالً می

هاای   وانند درختی را معلوم کنند که پیغامت توانند مکانی را تعیین کنند که برای یکدیگر پیغام بگذارند. مثالً می اعضای خانواده می .3

 خود را بنویسند و به آن وصل کنند تا از حال هم باخبر شوند.
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 منزل در شرایط اضطراری هتخلی هبرنام

توسط اعضای خانواده  بار کیشرایط اضطراری منزل داشته باشد. این برنامه باید هر چند وقت  هیتخلای برای  هر خانواده باید برنامه

 تمرین شود.

 گیرد: منزل در شرایط زیر صورت می هیتخل

هاای   های آن از بین رفته است. در هنگام وقوع زلزله، فقط بایاد در محال   بعد از وقوع زلزله، پس از اینکه مطمئن شدیم که لرزش .1

توانید در هنگام زلزله فرار کنید که منازل یاک طبقاه     میاید، پناه بگیرید. فقط در صورتی  امنی که از قبل در منزل مشخص کرده

 شوید. باشد و مطمئن باشید که بالفاصله وارد حیاط می

 ها هشدار داده باشند و از مردم بخواهند که منزلشان را تخلیه کنند. در صورتی که مسئولین از طریق رسانه .2

 کنید: شرایط اضطراری منزل باید به موارد زیر توجه هیتخل برنامهدر 

 از قبل محلی را برای جمع شدن اعضای خانواده، مشخص کنید. در مورد سیل باید این محل، مکان مرتفعی باشد. -

 خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید. -

 قبل از خارج شدن از منزل، کیف اضطراری را بردارید. -

 پذیر خانواده کمک کنید. به افراد آسیب -

 شیر گاز را ببندید. -

ها را ببندید، وسایل برقی را از بارق بکشاید اماا فریازر و یخچاال را از بارق        ل سکونت بهتر است درها و پنجرهقبل از ترک مح -

 نکشید مگر آنکه خطر سیل وجود داشته باشد.
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 آشنایی با هشدارهای اولیه

های هشدار اولیه )مانند  سیستم لهیوسای هستند که به  سوزی جنگل و از این قبیل به گونه مخاطراتی مانند سیل، توفان، آتش

توانیم خود و خانواده خود را نجات دهیم. باید با  شویم و می مطلع می ها آنزود از وقوع  بینی هستند یا های هواشناسی( یا قابل پیش سامانه

 عمل کنید. ها آنهای مربوط به  انواع هشدارهای اولیه آشنا باشیم و به توصیه

 

 

 هشدار اولیه برای یک منطقه یا محلهمراحل و اقدامات پیام 

 (.)دقت کنید که حتماً با مسئولین محلی هماهنگ باشید

 اقدام الزم عنوان مرحله

 جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه یا محله تشکیل دهید. سازمان هواشناسی «اطالعیه»معادل  زرد

و  دسات  نییپاا مطمئن شوید که سیستم ارتباطی شما باا باالدسات،   

 مردم منطقه یا محله خودتان برقرار است.

 اقدامات مرحله زرد را انجام دهید. .1 سازمان هواشناسی «اخطاریه» معادل نارنجی

 با باالدست تماس بگیرید. .2

 ی تماس بگیرید.نیب شیپی ها ستگاهیابا  .3

 به مردم بگوئید که آماده باشند. .4

 به ستاد شهرستان و سایر مراکز ارتباطی اطالع دهید. .5

منطقه یا محله  تصمیم ستاد مدیریت بحران معادل قرمز

 برای تخلیه

 شرایط تخلیه:

 باالدستاطالع از وقوع مخاطره در  .1

 اعالم ستاد حوادث شهرستان .2

 اعالم باالدست .3

توافق ستاد بحران منطقه یاا محلاه بار     .4

 احتمال وقوع مخاطره

د و به مناطق امن پناه نزل را تخلیه کنامناز مردم بخواهید که  .1

 .دنببر

 اطالع دهید. دست نییپاخطر سیل را به  .2

 مردم را به نقاط امن هدایت کنید. .3

 به ستاد شهرستان و سایر مراکز ارتباطی اطالع دهید. .4

 

 

 های هشدار و آژیرها سیستم

شود که بحرانی شدید و خطرناک جامعه را تهدید کند. این سیستم قادر است در زمان  سیستم هشدار حوادث در صورتی فعال می

شود.  اعالم می مایصداوسکوتاهی به همه مردم در مورد وقوع بحران احتمالی در کشور هشدار بدهد. این حالت اضطرار معموالً از طریق 

نمود. اگر  سؤالتوان از مقامات محلی در مورد نحوه اعالم هشدار  کند. می ستاد مدیریت بحران کشور با رعایت کلیه جوانب اعالم هشدار می

 های هشدار متفاوتی وجود دارد، تکمیل کردن جدول زیر، به شما خیلی کمک خواهد کرد. کنید، سیستم در محلی که شما زندگی می

 

 آنچه من باید انجام دهم ام سیستم هشدارن
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 پذیر کمک به اعضای آسیب هبرنام

 پذیر عبارتند از: اعضای آسیب

 سالمندان -

 کودکان -

 زنان -

 زنان تازه زایمان کرده -

 افراد دارای بیماری مهم -

 بستری اخیر سابقهافراد دارای  -

 افراد معلول )جسمی یا روانی( -

 های زیر کمک کرد: افراد به شیوه ریزی شود تا به این باید برنامه

 اضطراری به او کمک کند. هیتخلپذیر، یک نفر را تعیین کنید تا در زمان  به ازای هر فرد آسیب -

 را تأمین کنید. -مانند داروهای مورد نیاز بیماران -در کیف اضطراری، وسایل مورد نیاز آنان -

 کنید. جا جابهای(  ای خطرناک )مثالً کمدهای سنگین یا شیشه افراد بستری را از مجاورت عوامل غیرسازه -

 تمرین آمادگی در برابر بالیا )مانور(

 ها را در اند، باید این آموزش های مربوط به آمادگی در برابر بالیا را خوب یاد گرفته اعضای خانواده آموزش همهبرای آنکه مطمئن شویم 

 ها را انجام بدهیم. برای انجام تمرین مراحل زیر را انجام بدهید: این تمرین بار کیطول سال تمرین کنیم. بهتر است هر شش ماه 

 تمام اعضای خانواده را جمع کنید. .1

 هدف تمرین را معلوم کنید: مثالً آمادگی در برابر زلزله .2

هاای امان منازل، اساتفاده      مثالً اعالم شروع تمرین، پناه گرفتن در مکاان کارهایی را که به ترتیب باید انجام شود، مشخص کنید.  .3

 نکردن از آسانسور، برداشتن کیف اضطراری و ...

 هر عضو خانواده را معلوم کنید. فهیوظ .4

 خود را انجام دهد. فهیوظبا اعالم شروع تمرین، هر کس  .5

 گفتگو کنید. اشکاالت آن بحث و دربارهبعد از انجام تمرین، دور هم بنشینید و  .6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 آشنایی با مخاطرات طبیعی

 و

 ها اقدامات الزم درآن
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 تعریف مخاطرات طبیعی

و سایر  ها آن یها ییداراو تهدیدی برای شهروندان،  باشد یمطبیعت  ها آن منشأمخاطرات طبیعی، حوادث و سوانحی هستند که 

 :شوند یمامکانات موجود در جامعه قلمداد خواهند شد. این مخاطرات خود به سه دسته تقسیم 

 ، سونامی، رانش زمینآتشفشانزمینی مانند زلزله،  منشأبا  -

 آب و هوایی مانند سیل، توفان، گردباد، خشکسالی منشأبا  -

 ...( وبا، آنفوالنزا و) ها یماریبزیستی مانند اپیدمی گسترده  منشأبا  -

 لرزه )زلزله( زمین

های مدید تراکم پیدا کرده است. قشر کرة  ناگهانی فشاری است که مدت شدن آزادجایی ناگهانی زمین به علت  لرزه به مفهوم جابه زمین

کنند.  در کنار هم و در زیر همدیگر حرکت می هماز صفحات زمینی تکتونیک عظیمی تشکیل شده است، این صفحات به آرامی روی  زمین

که  باشند. وقتی این حرکت گاهی اوقات تدریجی است. در برخی مواقع این صفحات به همدیگر قفل شده و قادر به تخلیه انرژی متراکم نمی

ای پرجمعیت روی بدهد، منجر به بروز  شوند. اگر این روند در ناحیه ندازه کافی زیاد شود، صفحات از همدیگر جدا میا  این انرژی متراکم به

 .لرزه قرار دارند توان گفت تمام نقاط ایران در معرض خطر وقوع زمین تلفات و صدمات جانی و خسارات فراوان مالی خواهد شد. تقریباً می

 لرزه قبل از وقوع زمیناقدامات حفاظتی و مراقبتی 

توان از یک متخصص کمک  های آب و فاضالب. برای این کار می ترکیدگی لوله ، نشت خطوط گاز و  کشی ساختمان رفع عیوب سیم -

 های انتقال گاز یا سیم برق بزنند. لوله گرفت. افراد بدون صالحیت نباید دست به ترمیم 

باید به کف و دیوار منازل محکام نماود. در صاورت امکاان و صاالحدید        ها را  نظایر این، اجاق گاز، کمد لباس و  ، یخچال آبگرمکن -

 ، جریان گاز را قطع کند. های قوی ای خودکار برای شیر اصلی گاز نصب شود که با لرزش کارشناسان دریچه

باه خاوبی    بلوهای دیواری منزل را بایاد  ها و تا ها، آینه . قفسه های پایین قرار داده شوند بهتر است اشیای بزرگ یا سنگین در قفسه -

 کامالً در جای خود تثبیت کرد. محکم کرد. اشیای بلند و بسیار سنگین را باید 

هاای   هاای پاایین یاا در کابینات     در قفساه  ، ظروف چینی و سایر اشیای شکستنی را بهتر است  ، شیشه ظروف حاوی مواد خوراکی -

 محکم قرارداد.

 ای خود محکم کرد.بهتر است لوسترها را در ج -

 اند. ها به درستی روی فونداسیون قرار گرفته که ستون هنگام ساخت و ساز، باید اطمینان پیدا کرد  -

ها در برابر شکستگی مقاومت بیشاتری   های قابل انعطاف استفاده شود. این لوله برای جلوگیری از نشت گاز و آب بهتر است از لوله -

 دارند.

مثالً زیر میز یا کنار دیوارهای داخلی اتاق( که در جریاان اجارای هار     خطرتر مشخص شوند )های کم حل، م بهتر است در هر اتاقی -

 باید به این نقاط رفت. مانور تمرینی 

 لرزه تمرین شود. ، مانور زمین بار با اعضای خانواده بهتر است هر چند وقت یک -

 لرزه اقدامات حفاظتی و مراقبتی در زمان وقوع زمین

 . نشد جا جابهترین محل امن پناه برده و زیاد  باید فوراً به نزدیک -

 خطر، نباید از جای خود تکان خورد. ها و رفع  تا اتمام لرزش  -

 ها را رعایت کند: ، الزم است این توصیه لرزه در فضای بسته باشد اگر کسی در زمان وقوع زمین

بماناد. در   جا هماننیمکت برود یا به یکی از دیوارهای داخلی منزل تکیه داده و  باید به زیر اشیایی نظیر میز غذاخوری یا تحریر یا -

 ای از منزل پناه بگیرد. غیر این صورت، بازوهای خود را روی سر و صورت قرار داده و در گوشه

)نظیار لوساتر یاا تزییناات      ، درهای خروجی و دیوارهای خارجی و هر چیزی که احتمال ساقوط دارد  ها ، پنجره ای از اشیای شیشه -

 ( دوری کند. منزل
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اما اگر رختخواب  ؛بماند و بالش را روی سر خود قرار دهد جا همان، بهتر است  لرزه در رختخواب است چنانچه در هنگام وقوع زمین -

 شده و به محلی امن پناه ببرد. جا جابهفوراً  زیر اشیایی مانند لوستر قرار دارد، 

دهند کاه ماردم باه علات ورود و خاروج در       لرزه زمانی روی می داخل خانه بماند. اغلب صدمات ناشی از زمین ها در تا اتمام لرزش -

 گیرند. معرض خطر سقوط اشیاء قرار می

 خواهند شد. روشن  احتماالًشود ولی آژیر حریق و سیستم اطفای آن  قطع  لرزه  ممکن است جریان برق در اثر زمین -

 ستفاده نشود.به هیچ وجه از آسانسور ا -

 ها را رعایت نماید: الزم است این توصیه  در فضای باز باشد  اگر کسی 

 . ، توقف کند هرجایی که هست -

 ی کند.خوددارهای برق و تلفن  تیرک ها و نزدیک شدن به  ورود به داخل ساختمان از  -

 : ها را رعایت نماید این توصیه ، باید  اگر در داخل خودروی در حال حرکت باشد

هاا و   ، درختاان، پال   هاا  تر در مکانی امن توقف کرده و کماکان در داخل خودرو بماند. از توقف در مجاورت سااختمان  هر چه سریع -

 های برق و تلفن خودداری کند. تیرک

 ه باشد. دید های آسیب ها و جاده به راه خود ادامه دهد، اما مواظب پل اطیبااحت،  لرزه پایان یافت زمانی که زمین -

 ، باید: در زیر آوار مانده است گر کسی ا

 کبریت روشن نکند. -

 نشود. جا جابه -

 ای دهان خود را بپوشاند. با دستمال یا پارچه -

ای که دم دست دارد به لوله یا دیوار ضربه بزند تا پرسنل امدادی قادر به یافتن وی باشاند. در صاورت امکاان از یاک      با هر وسیله -

 شود. ها می موجب ورود گرد و غبار به ریه که ضرورت ایجاب کند چرا که این کار سوت استفاده کند؛ فقط وقتی 

 لرزه اقدامات حفاظتی و مراقبتی بعد از وقوع زمین

هاای   قوی هستند که به سااختمان  قدر آنتر هستند، اما  لرزه اصلی ضعیف ها معموالً از زمین لرزه این پس ها بود.  لرزه باید آماده پس -

 بدون استحکام آسیب وارد کنند.

)لرزش( خروج اضاطراری )خاروج ایمان( باا رعایات قاوانین از        لرزه نیزمبه دلیل ناایمن شدن ساختمان، اولین اقدام بعد از اتمام  -

 باشد.ساختمان می

 ها ممکن است سقوط کنند. آنباز کرد، زیرا اشیای موجود در  اطیبااحت ها را باید  ها و کابینت قفسه -

های امدادی به کمک نیاز داشاته   نشانی یا سازمانآتش مأموران،  پلیس ه دوری شود، مگر آنکه  دید به نواحی آسیب شدن کینزد از  -

 باشند.

اخبار رادیاو   به در مورد اقداماتی که پس از وقوع زلزله به منظور بازگشت به منزل باید انجام دهید، الزم است  برای کسب اطالعات  -

 گوش فرا دهید.

 تنها در صورت نیاز و اعالم مسئولین نسبت به خروج از شهر اقدام نمایید. -

 در صورت بازگشت به ساختمان به ویژه در شب نکات زیر را رعایت نمایید:

 ایمن بخوابند. یها محلاعضاء خانواده در  -

 بهتر است یک نفر در منزل به صورت بیدار و هوشیار بماند. -

 وسایل واژگون شده را از مسیرهای خروج خالی نمایید. -
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  که به اشتباه آن لرزه است  ، باید مراقب وقوع سونامی باشد. این سونامی ناشی از امواج زمین اگر کسی ساکن نواحی ساحلی است -

. باید  وقوع امواج خطرناک بود  نامند. اگر مقامات مسئول، خطر وقوع سونامی را اعالم کردند، باید منتظر را امواج جذر و مدی می

 از ساحل دور شد.  فوراً

 سیل 

ترین حوادث طبیعی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. آثار و عواقب ناشی از سیل ممکن است فقط  سیل یکی از شایع

از جمله چند استان( را  یک رودخانه ) حوزهاما این امکان نیز وجود دارد که سیل تمامی  رد؛یبرگ( را در  مثالً محله یا شهری ای ) ناحیه

، سیل حاصل فرآیندی تدریجی بوده و ممکن است  ها شبیه به هم نیستند. در برخی موارد با هم درگیر کند. با این حال تمام سیل زمان هم

مثالً در  ای از بارش باران ممکن است ) آسا یا ناگهانی بدون هیچ عالئم قابل مشاهده های برق اما سیل ؛در یک بازة زمانی چندروزه روی بدهد

،  های سنگی عرض چند دقیقه( روی بدهند. این نوع سیل ناگهانی معموالً خطرناک بوده و به صورت ستونی خروشان از آب به همراه صخره

یا  بند آبدر دیواره یک خوردگی یا شکاف  ترک دهد. سیل به علت  ، خود را نشان می های موجود در مسیر گل و الی و سایر خار و خاشاک

تواند بسیار مخرب باشد. شکستن سد نیز موجب سیل شده که آثار و عواقبی نظیر سیل  . این نوع سیل هم می شود لنگرگاه نیز ایجاد می

 آسا به وجود خواهد آورد. برق

ره آبگذرها و در نزدیکی سدها به همواره باید خطر وقوع سیل را در هر جایی در نظر داشت، اما این خطر در نواحی پست و در کنا

خطر به  ، بسترهای خشک و نواحی پست که در شرایط جوی خشک بی های آب ، جوی ها ، دره مراتب بیشتر است. حتی یک آبگذر کوچک

 ، ممکن است محلی برای وقوع سیل باشند. هیچ استانی در ایران از خطر سیل مصون نیست. رسند نظر می

 چه باید کرد؟

 شوید تا از خطر خسارات ناشی از آن در امان باشید. نامة سیل را از ادارات محل زندگی جویا  تهیه بیمهموضوع 

 آیا در استان شما خطر سیل وجود دارد؟ یا آنکه این خطر فقط متوجه نواحی دیگر است؟

 آیا نیازی هست که برنامة مقابله با حوادث را تدوین کرده و کیف نجات را تدارک دید؟ -

 سیل تهیه شود؟ نامه مهیبنیازی هست که  آیا -

 مثبت است. سؤالاین سه  های ایران، پاسخ  خیز بودن تمام استان با توجه به سیل

 حفاظتی و مراقبتی قبل از وقوع سیل اقدامات 

 از ساخت و ساز در حریم سیل خودداری شود. -

 و موتورخانه از سطح زمین، ارتفاع داده شود. ، پانل برق ها در صورت احتمال وقوع سیل، باید محل استقرار آبگرمکن -

نصاب   «دریچاة اطمیناان  »برای جلوگیری از برگشت آب سیل به داخل فاضالب محل سکونت، الزم است در محل زانویی توالات،   -

 شود.

 اطراف آن دیوارکشی شود. ، بهتر است  برای ممانعت از ورود سیل به درون خانه -

 ت را باید با مصالح مناسب پوشاند تا مانع از نفوذ آب شود.های ساختمان محل سکون دیوار پایه -

 حفاظتی و مراقبتی در حین وقوع سیل اقدامات 

 اخبار رادیو یا تلویزیون گوش داد. ، الزم است به  در مورد سیل برای کسب اطالعات  -

 ناه برده و منتظر دستور مسئولین شد.فوراً به نواحی مرتفع پ آسا روی بدهد. در چنین وضعی باید  هر لحظه ممکن است سیل برق -

به طور ناگهانی و بدون عالئام هشادار    ها  آسا در این محل سیل برق ها توجه شود، زیرا  ، آبگذرها و دره جویبارها به وضع  همواره باید  -

 شود. قبلی جاری می

. بهتار   خاناه بارد   باه درون   حیاط خانه را باید ، وسایل موجود در  امکان صورت در.  ، از امنیت آن باید مطمئن شد قبل از ترک خانه -

 مهم به طبقة باالی خانه منتقل شوند. هیاثاثاست اسباب و 
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خیس بودن یا در آب قارار گارفتن    برقی از جریان برق کشیده شوند. در صورت  اصلی آب و ورودی گاز بسته شوند. وسایل  چهیدر -

 باید به پریزهای برق دست نزد.

اجبار باه   صورت درتعادل انسان را بر هم زند.  تواند  متر آب در حال حرکت می سانتی 15حرکت کرد.  دارد نباید در آبی که جریان  -

. برای اطمینان از حرکت در آب و پی بردن باه اساتحکام مسایر بهتار      باید از جایی حرکت کرد که آب ساکن است در آب،  حرکت 

 استفاده شود. یدست چوباست از 

  متر آب، با کف اغلب خودروهای سواری تماس پیدا کرده و ممکن است موجب از دست رفاتن کنتارل و واژگاون    یسانت 15حدود   -

 ها شود. شدن آن

 شدن اغلب خودروها خواهد شد. متر آب موجب شناور سانتی 30حدود   -

 تواند انواع خودروها را با خود ببرد. متر آب می سانتی 60حدود   -

 بعد از وقوع سیل حفاظتی و مراقبتی اقدامات 

 های دسترسی به آب سالم و بهداشتی به دست آورد. راجع به مکان اطالعاتی  های جمعی،  از طریق رادیو و سایر رسانه توان  می -

، گازوییل و فاضالب آمیختاه و آلاوده شاود. عاالوه بار ایان، آب        شرب ممکن است با نفت . آب  از نوشیدن آب سیل خودداری شود -

 ریان برق اتصال پیدا کرده و خطرساز شود. بنابراین نباید با آن تماس پیدا کرد.ممکن است به ج

 در حال حرکت باید دوری شود. های  از آب -

حتای یاک خاودرو دچاار      احتمال دارد که جاده، به علت وزن  ، زیرا  جمع شده است   که آب سیل در آنجا باید مراقب مناطقی بود   -

 نشست شود. 

 برق اطالع داده شود. ادارهفوراً به  وط کرده برق را لمس نمود. موضوع باید های سق  نباید سیم -

 خطری کرده باشند. که مقامات مسئول اعالم بی باید به خانه برگشت  فقط زمانی  -

 به آنجا برگشت. اگر ساختمانی در محاصره سیالب قرار گرفته باشد، نباید  -

( خللای   مخصوصااً فونداسایون آن   شود. ممکن است در هر جایی از ساختمان ) هنگام برگشت به داخل خانه، احتیاط کامل رعایت -

 ایجاد شده باشد.

 ه فاضالب برای سالمتی بسیار خطرناک است. دید سیستم آسیب ة ساختمان تعمیر شوند.  دید در اولین فرصت، باید امکانات آسیب -

تواند حاوی فاضاالب   عفونی نمود. گل و الی ناشی از سیالب میباید تمیز کرده و ضد هر چیزی که با آب تماس پیدا کرده است را  -

 و مواد شیمیایی خطرناک باشد.

 سیل هبیم

 ها در مناطق شهری شعبه دارند. نامه سیل کرد. اغلب این سازمان بیمه هیتهگر اقدام به  های بیمه توان از سازمان می -

 رانش زمین و گل و الی

، سطح زمین و گل و الی به علت وجود شیب حرکت  های سنگ دهد. در جریان این واقعه توده می نقاط ایران روی اغلب  رانش زمین در 

، روند رانش  های انسان سوزی و دخالت ، فوران آتشفشان، آتش لرزه تواند کوچک، بزرگ، کند یا تند باشد. توفان، زمین کنند. رانش می می

 کنند. زمین را تسریع می

دهد و این زمانی است که به علت  ای از خاک، سنگ و سایر مواد آغشته به آب نشان می صورت رودخانهحرکت گل و الی خود را به 

 «لجن»ای از گل و الی یا  ، مقدار زیادی آب روی سطح زمین جمع شده و آن را به صورت رودخانه باران سنگین یا ذوب شدن سریع برف

شوند.  ر بهمن بدون هیچ اخطار یا هشداری تا چندین کیلومتر از نقطه شروع خود دور می. این مواد سریعاً به جریان افتاده و نظیآورد یدرم

...( با این حرکت  ، خودروها وها سنگ تخته،  از جمله درختان ، زیرا هر آنچه در مسیر قرار دارد نیز ) یابد حجم این مواد هر لحظه افزایش می

 . همراه خواهند شد
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برداری اصولی از  ساحلی نیز باشد. با بهره ینواحها و  ، دره از زمین در نقاط کوهستانی یراصولیغفاده رانش زمین ممکن است حاصل است

 توان از بروز بسیاری از موارد رانش زمین و حرکت گل و الی ممانعت به عمل آورد.  ، مطالعات کارشناسی و طراحی مناسب می زمین

  رانش زمین و حرکت گل و الی  حفاظتی و مراقبتی قبل از وقوع  اقدامات 

 روها خودداری شود. ها و آب ها و در نزدیکی دره ، در مجاورت لبه کوه دار از ساخت و ساز در نواحی شیب -

 موقعیت محل سکونت از نظر وقوع رانش بررسی شود. -

 این بررسی و بر اساس مشورت با کارشناس، اقدامات اصالحی در دستور کار قرار گیرند. جهینتبا توجه به  -

توان میزان خطرات را به حاداقل رسااند.    می آب و گاز محل سکونت یا کار،  یکش لولهدر سیستم  انعطاف قابلهای  با استفاده از لوله -

 ری دارند.در برابر شکستگی مقاومت بیشت انعطاف قابلها و اتصاالت  لوله

 رانش زمین هشدار دال بر وقوع  عالئم

های کوچک و کج شادن   ها(، رانش مخصوصاً در محل تالقی آن ها ) آب اندازهای محل سکونت نظیر تغییر مسیر روان تغییر در چشم -

 تدریجی درختان

 ها برای اولین بار گیرکردن در و پنجره -

 فونداسیون ساختمان، دیوار یا  ، کاشی جدید در گچ یخوردگ ترکپیدایش  -

 ساختمان  هیبقهای خارجی از  و پلکان ها پله راه،  جداشدگی دیوارها -

 روها ها و پیاده های عرضی روی زمین یا روی خیابان خوردگی پیدایش تدریجی ترک -

 های زیرزمینی آب و فاضالب شکستگی در لوله -

 دار نواحی شیب دست نییپابرآمدگی زمین در  -

 نقاط جدیدهای آب در  ظهور چشمه -

 های برق و تلفن و درختان ، تیرک دیوارها ییجا جابهشدگی یا  کج -

 بودن رانش(. الوقوع بیقردال بر  شنیدن صدایی که هر لحظه شدت آن رو به افزایش است ) -

 تغییر شیب در یک جهت و احساس آن به هنگام راه رفتن روی زمین -

 ( که حکایت از حرکت گل و الی دارد.ها سنگ تختهخوردن  هم هبنظیر شکسته شدن درختان،  شنیدن صداهای غیرمعمول ) -

ای  های خاکی کنار جاده ریزش سنگ و خاک و سایر عالئم مشابه احتمالی حاکی از حرکت گل و الی به هنگام رانندگی است. تپه -

 شوند. سریعاً دچار رانش می

 بعد از رانش زمین یا حرکت گل و الی

 شود، زیرا احتمال رانش مجدد وجود دارد. دچار رانش دوری  هیناحاز  کماکان باید  -

بارای   اند. نیروهای امدادی را باید  که آیا افرادی در جریان رانش دچار آسیب نشده یا در آن گیر نیفتاده باید از دور نگاه کرد و دید  -

 نجات آنان راهنمایی کرد.

 آهان  راهها و ریل  گی جاده دید ، آب و فاضالب و نیز آسیب های گاز لهباید مراقبت خطرات دیگر از جمله شکستگی خطوط برق و لو -

 بود.

 ناده یآ درهاای دیگار    و رانش آسا برقهای  بهتر است نواحی دچار رانش هر چه زودتر درختکاری مجدد شوند، زیرا زمینة بروز سیل -

 نزدیک وجود دارد.

رده و در صورت لزوم اقدامات اصاالحی را جهات تقلیال میازان     باید با فردی کارشناس در مورد خطر وقوع رانش زمین مشورت ک -

 خطر در دستور کار قرار داد.
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 خشکسالی

شود. نتیجة نهایی خشکسالی از تأثیرات آن  شناسی یا کشاورزی تعریف می های مختلفی چون هواشناسی، آب خشکسالی عموماً از جنبه

 شود. میهای اجتماعی و اقتصادی یک منطقه مشخص  بر روی فعالیت

لحاظ  شود که به  خشکسالی دیده می دهیپدانسانی، تعداد زیادی  جامعهبر  رگذاریتأثهای اخیر، در میان حوادث طبیعی  در دهه

مدت بر جامعه، آثار  شدت، طول مدت، فضای تحت تأثیر، تلفات انسانی، خسارات اقتصادی و تأثیرات اجتماعی دراز درجههایی چون  ویژگی

 آن بیش از سایر حوادث طبیعی بوده است.

 دورهتدریجی بوده و در  یا دهیپدبسیاری از حوادث،  برخالفخشکسالی با سایر حوادث طبیعی در این است که خشکسالی  عمدهفرق 

بنابراین از  ؛ها و با تأخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شودشود و اثرات آن ممکن است تا سال طوالنی واقع می نسبتاًنی زما

 گویند. ای خزنده می ای نیست، به آن پدیده آنجا که تعیین زمان دقیق شروع خشکسالی کار ساده

رسانی در هنگام وقوع این  شود به همین خاطر، کمک وز خسارات ساختاری میخشکسالی، برخالف سایر حوادث طبیعی، کمتر باعث بر

تر است. گرچه تعاریف متفاوتی برای این پدیده بیان شده است؛ با این حال،  پیچیدهو ... پدیده، در مقایسه با سایر حوادث مثل سیل، زلزله 

 دهد. در یک فصل یا بیشتر( رخ می ممتد زمانی )غالباً دورهاین حادثه در نتیجة کمبود بارش در طی یک 

های سطحی باشد. خشکسالی  ، ضعف مدیریت تأمین آب و آلودگی منبع آبمدت یطوالنناشی از خشکسالی  تواند یمکمبود آب 

ع سیل سوزی، وقو ، مخاطراتی از قبیل آتشستیز طیمحای وسیع و جمعیت انبوهی تأثیر بگذارد و با ایجاد تغییرات در  تواند بر منطقه می

 داشته باشد. همراه بهرا نیز  گردوغبارو جریان  لغزش نیزمناگهانی و احتمال 

 

 پیامدهای وقوع خشکسالی

 فرسایش باد و آثار آن -

 از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه -

 ها ابانیبافزایش  -

 اثر آن بر سالمت و بهداشت عمومی -

 بدن و سایر امراض مرتبطهای ریه، کم آب شدن  های مختلف از جمله عفونت افزایش بیماری -

 هیسوءتغذبروز مشکالتی چون  -

 بروز قحطی و کمبود آب برای آبیاری -

 کاهش محصوالت کشاورزی -

 ها دریاچه یآب کمکوچ پرندگان بر اثر خشکی و یا  -

 مرگ حیوانات اهلی -

 های گسترده سوزی وقوع آتش -

 وقوع مهاجرت -

 ترک تحصیل -

 بروز آشفتگی در جامعه  -

 منابع طبیعی از جمله آب و غذا وقوع جنگ و نزاع بر سر -
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 اقدامات قبل از بروز خشکسالی

 بررسی مستمر میزان بارندگی و مقایسه آن با سطح قبلی و فعلی -

 خشکسالی قبل از بروز آن هشداردهندههای  استفاده از سامانه -

 ریزی برای کنترل خشکسالی و کاهش اثرات مخرب آن برنامه -

 خشکسالی درازمدتاقدامات الزم جهت کاهش خطر  -

 تنوع دادن به محصوالت برای کاهش فرسایش خاک -

 انجام کشت مقاوم در برابر کمبود آب -

 محافظت از منابع آب -

 ی آب باران برای استفاده در مواقع لزومآور جمع -

 ساخت کانال و هدایت رودها و نهرها به مناطق مستعد خشکسالی -

 منابع آب زیرزمینی کشوری صحیح از بردار بهرههای جدید و عدم حفر چاه -

 اصالح الگوی مصرف آب -

 و ... پاشی، شستن خودروها و پُرکردن استخرها استفاده بهینه از آب در موارد مختلف از جمله آبیاری، آب دربارهآموزش همگانی  -

 بیمة خشکسالی -

 وقوع توفان شن به واسطه خشکسالی و فرسایش خاک رانهیشگیپاقدامات  -

 صورت پدیدار شدن مارها و افزایش مارگزیدگیاقدامات پیشگیرانه در  -

 هایی برای حفظ آب در داخل خانه توصیه -

ها یا درختان  توان از آب اضافی برای آبیاری گل ، مگر آنکه هیچ استفاده دیگری نتوان برای آن پیدا کرد. می آب را دور ریخت نباید  -

 موجود در محوطه خانه استفاده کرد.

هزار لیتار آب   10هدر رفتن هر قطره آب در ثانیه معادل حدود  ز چکه کردن شیرهای آب جلوگیری کرد. توان با تعویض واشر ا می -

 باشد. در سال می

 ها را تعمیر کرد. های آب را از نظر وجود نشتی بررسی کرده و آن باید تمام لوله -

 شود. جریان آب می موجب تنظیم  این اقدام .  با نصب دستگاه هواگیر تقویت کرد توان  تمام شیرهای آب موجود در خانه را می -

 کند، نصب شود. بهتر است در خانه، یک دستگاه آبگرمکن دیواری که فوراً آب را گرم می -

 ها شود. مانع از هدر رفتن گرما و شکسته شدن آن تا  کرد  یکار قیعاهای آب را  توان لوله می -

ها آسیب برسانند، بهتر اسات سیساتم تصافیه آب نصاب کارد. بایاد ایان         لولهبه قدری باشد که به  اگر مواد معدنی موجود در آب  -

 را هنگام رفتن به تعطیالت خاموش کرد. سیستم 

 . توجه داشت ها  باید به میزان مصرف انرژی و آب آن در انتخاب و خرید اثاثیه منزل  -

 که آب کمتری نیاز دارند. خریداری شوند  هایی  توالت فرنگی -

 کنند. که آب کمتری مصرف می هایی استفاده شود  وشدر حمام از سرد -

 در ضمن، اساتفاده از وان بارای کااهش مصارف آب      گرفت مدت کوتاههای  های طوالنی بهتر است دوش به جای حمام کردن .

 بسیار مؤثر است.

 . نباید جریان آب را باز گذاشت هنگام مسواک کردن، وضو گرفتن و شستشو و اصالح صورت  -

 استفاده شود. «شستشوی مختصر»استفاده شود که کامالً پر باشد. در صورت امکان از ویژگی  ییشو ظرفزمانی از ماشین  -

 ناچار نشد برای خنک شدن آب، شیر را باز گذاشت. تا همواره در یخچال آب خوردن باشد  -
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ها را  پر از آب کرده و در پایان، سبزی ،تا نیمه یی را باید بست و آن راشو ظرفهنگام شستن میوه و سبزی، شیر آب و راه خروجی  -

 کشی کرد.  با دوش مخصوص، آب

 فقط زمانی از ماشین لباسشویی استفاده شود که کامالً پر از لباس شده باشد. -

ن بار پمپ چاه را بررسی کرد. اگر پمپ اتوماتیک بدون استفاده از آب خاموش و روشن شود دلیل بر آ بهتر است هر چند وقت یک -

 آب وجود دارد. است که نشتی 

.  نشاد  به آبیاری ماداوم   مجبور  یآب کمتا در زمان  که توان مقابله با خشکسالی را داشته باشند بهتر است درختان و گیاهانی کاشت  -

 . در کنار هم کاشت توان  گیاهان کوچک نیاز به آب کمتری دارند. گیاهانی که نیاز آبی مشابهی دارند را می

 ای از این وسایل است. ای نمونه یی را داشته باشند. آبیاری قطرهجو صرفهاز وسایل آبیاری استفاده شود که بیشترین  -

 برای نگهداری رطوبت خاک از کود گیاهی استفاده شود. -

 تفریحی که نیاز به جریان مداوم آب دارند خودداری شود. یها یباز اسباباز خرید  -

 ( خودداری شود مگر آنکه با آب بازیافت کار کنند. نماها مانند آب ) از نصب امکانات آبی تزیینی -

توان میزان آب را تنظیم نمود. از کارواشی استفاده شاود کاه از آب بازیافات     پاشی استفاده شود که می هنگام شستن ماشین از آب -

.  چمان را نیاز آبیااری نمایاد      زماان  هام تاا   شوید بهتر است روی چمن باشد  کند. اگر کسی خودرو شخصی خود را می استفاده می

 وان از چند سطل آب استفاده کرد.ت همچنین به جای استفاده از آب شیلنگ، می

 کند. از آبیاری بیش از حد چمن خودداری شود. بارش سنگین باران، نیاز به آبیاری چمن را به مدت حدود دو هفته مرتفع می -

  کند. ضمناً بهتر است فضاای سابز    بهتر است زیرا چمن آب بیشتری جذب می مدت یطوالنآبیاری در دفعات کوتاه، از آبیاری

 پاشی کنید. منزل را در هوای خنک )ترجیحاً در شب( آب

 روها و اطراف. ها بریزد و نه پیاده طوری آبیاری شود که آب روی چمن و بوته -

بارای   از آنکه باه ساطح چمان برساد بخاار خواهاد شاد.        ، زیرا قبل اوردیدرنهایی استفاده شود که آب را به صورت غبار  از آبپاش -

 بررسی کرد. بار سیستم آبپاش و تایمر آن را  ، باید هر چند وقت یک اطمینان

متری قرار داده شود، این اقادام موجاب ریشاه دوانادن چمان و       سانتی 5/7زنی حداقل در باالترین حد یا حدود  تیغ ماشین چمن -

 حفظ رطوبت خاک خواهد شد.

 هایی کاشته شوند که در برابر خشکسالی مقاوم باشند. چمن -

از دادن کود بیش از حد به چمن خودداری شود. کود نیاز به آب را بیشتر خواهد کارد. از کودهاایی اساتفاده شاود کاه نیتاروژن        -

 نامحلول در آب و تدریجاً آزاد شونده دارند.

 ا به جای شیلنگ آب، از جارو استفاده شود.ه لهپ زارها یا راهروها و راه های موجود در چمن ها و سایر زباله برگ زدن کناربرای  -

لیتار   2500. از طریق یک شیلنگ باغبانی در عرض چند ساعت حدود  آبپاش یا شیلنگ آب بدون تایمر را در چمن رها کرد نباید  -

 رود. آب هدر می

 خانه را پوشاند.برای کاهش تبخیر آب بهتر است سطح استخرها و حوض موجود در حیاط  -
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 گرمای شدید

، روند  شود. در گرمای شدید و رطوبت باال و حتی ممکن است موجب مرگ  داده قرارگرمای شدید بدن انسان را در وضعیت نامناسبی 

شود. در چنین وضعی بدن انسان برای حفظ دمای طبیعی تحت فشار قرار گرفته و دچار اختالل در عملکرد  تبخیر در بدن دچار اشکال می

 شود. می

کند.  د یا آنکه بسیار فراتر از سن و وضع فیزیکی خود فعالیت میگیر در اغلب موارد، فرد مصدوم یا در مقابل گرمای بیش از حد قرار می

 ، خردساالن و افراد بیمار یا چاق، بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارند. سالمندان

 اقدامات حفاظتی و مراقبتی قبل از وقوع گرمای شدید

 کاری شود. هوا نصب و در صورت لزوم عایق هیتهوسیستم  -

 کاری مناسب صورت گیرد. رسی شوند تا عایقهوا بر هیتهوهای  داکت -

 گرمای بیرون منعکس شود. مانند ورقه آلومینیوم( را روی پنجره قرارداد تا  کننده ) توان صفحات منعکس می -

 های عایق استفاده کرد. توان از درها و ورودی برای خنک کردن هوای داخل اتاق می -

% 80 حادود ماانع از ورود   تاوان   ، حفاظ یا بادگیر پوشاند. به کمک این وسایل مای  بان ، سایه با پرده توان  گیر را می های آفتاب پنجره -

 گرما به داخل خانه شد.

 اقدامات حفاظتی و مراقبتی در زمان وقوع گرمای شدید

 بهتر است در خانه ماند و خود را در معرض آفتاب قرار نداد. -

 . خانه رفت طبقهترین  پایین ، بهتر است به  هوا هیتهوسیستم  وجود  صورتدر  -

 . ... رفت های بزرگ و ، فروشگاه ، مدارس، سینماها توان به مراکز عمومی نظیر کتابخانه در ساعات گرم روز می -

 توان بدن را خنک کرد. می(  پنکه با  مثالًتبخیر عرق توسط هوای در جریان ) درجهبا افزایش  -

دار خودداری شود، مگر آنکه پزشاک آن را توصایه    های نمک . از مصرف قرص مصرف مداوم غذاهای سبک و متعادل فراموش نشود -

 کرده باشد.

، کلیوی یا کبدی و افراد دارای محدودیت رژیم غذایی باید قبال از   دچار صرع یا بیماری قلبی . افراد  مصرف آب فراوان ضرورت دارد -

 با پزشک خود مشورت کنند. مصرف مایعات زیاد

 های الکلی خودداری شود. از مصرف نوشابه -

 ، غیرچسبان و دارای رنگ روشن پوشیده شوند. سطح پوست هر چه بیشتر پوشیده باشد بهتر است. های سبک لباس -

 . ناحیه سر و صورت مراقبت کرد توان از  می دار لبهبا پوشیدن کالهی  -

، اعضای خانواده و همسایگان فاقد سیستم تهویه بوده و چاه کساانی بیشاتر وقات      از دوستان که کدام یک بهتر است اطالع داشت  -

 گذرانند. خود را تنها می

 کودکان و حیوانات در داخل خودرو تنها گذاشته نشوند. گاه چیه -

در ساعات گرم روز خودداری شود. در هوای گرم بهتر است از سیستم کار شیفتی استفاده شاود و هار    فرسا طاقتاز انجام کارهای  -

 بار استراحت کرد. چند وقت یک
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 های اولیه در اختالالت ناشی از گرما کمک

ها و نیز  ای آنه و نشانه عالئم،  گرمای شدید ممکن است موجب اختالالت متفاوتی شود. در جدول زیر فهرستی از این اختالالت

 شده است: ارائههای اولیه مربوطه  کمک

 های اولیه کمک نشانه وضعیت

 یسوختگ آفتاب

پوست قرمز و دردناک، همراه با تورم، تاول، تاب،  

 سردرد

باید محل آن را با استفاده از یک پارچه مرطاوب خناک    یسوختگ آفتاببعد از 

اماا در ماوارد باروز    ؛ کنناده پوشاش داد   کارد و ساپس آن را باا کارم مرطاوب     

باید باه یاک    ،شود های شدید که باعث ایجاد التهاب و تاول می سوختگی آفتاب

 .متخصص مراجعه شود

 گرمایی کرامپ

های  اسپاسم دردناک معموالً در ساق پا و ماهیچه

 ناحیه شکم، تعریق شدید

ژ دهیاد تاا          ماساا  داده، عضله را باه آرامای     مصدوم را به یک مکان خنک انتقال

اسپاسم از بین رفته و عضله رها شود. از نوشیدن مایعات کافئین دار بپرهیزیاد.  

نمک در یک لیاوان آب حال کنیاد( باه      یخور یچاقاشق ¼)یا  ORSمحلول 

آب را در دهاان بگرداناد و   مصدوم بدهید، بنوشد. اگر مصدوم حالت تهوع دارد، 

 .دارد نگه

 خستگی گرمایی

تعریق شدید است اما ممکن است پوسات سارد،   

یا برافروخته باشد. نبض ضاعیف اسات    دهیپر رنگ

احتمال دارد درجه حرارت بدن طبیعی باشد اماا  

رود. ضعف و گیجای،   درجه حرارت معموالً باال می

تهااوع، اسااتفراغ، احساااس ساارگیجه، خسااتگی و 

 سردرد نیز ممکن است وجود داشته باشد.

از  هاای اضاافی او را   مصدوم باید در یک مکان خنک به پشت دراز بکشد. لباس

کننده موجود را روشن کنید. اگر مصدوم هوشایار   تنش درآورید. سیستم خنک

دقیقاه، تاأثیری در حاال     20است به او آب بدهید، اگر خوراندن آب در عرض 

که باه آرامای    دیکن حاصل. اطمینان بدهید ORS مصدوم نداشت به او محلول

 20-18ا نوشد. با آب خنک پوست وی را مرطاوب کنیاد. پاهاای مصادوم ر     می

دقیقه بهبودی حاصل  30سانتیمتر باالتر از سطح بدن نگه دارید، اگر در عرض 

 نشد، مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید.

 

 حملة گرمایی

گاراد   درجاه ساانتی   39اگر درجة حرارت بدن از 

قرمز و خشک، نبض تناد    باالتر برود، پوست داغ،

احتماالً شود.  و ضعیف، تنفس سطحی و سریع می

مصدوم تعریاق نادارد مگار اینکاه متعاقاب یاک       

اسات    فعالیت شدید تعریق داشته باشاد. ممکان  

 مصدوم هوشیاری خود را از دست داده باشد.

تماس بگیرید یا مصدوم را سریعاً به بیمارستان انتقال دهیاد. تاأخیر در    115با 

صادوم را باه   توانیاد م  شود. طی این مدت، می انتقال، منجر به مرگ مصدوم می

های مصادوم   های او را درآورید. سر و شانه یک مکان خنک انتقال دهید و لباس

را باال نگه دارید و با استفاده از یک پارچه یا اسفنج مرطوب، درجه حرارت بدن 

هااای  او را پااایین بیاوریااد. مراقااب نحااوة تاانفس مصاادوم باشااید. از سیسااتم 

 کننده استفاده کنید. خنک

 

 طبیعتسوزی در  آتش

کند، محل سکونت او همواره به  و یا در میان درختان جنگلی زندگی می پردرختای  دره هیحاشکوه، جنگل یا در  دامنهدر  اگر کسی 

سوزی معموالً رعد و برق یا بروز اتفاقات  این نوع آتش منشأسوزی قرار دارد.  مواد سوختنی در معرض خطر آتش علت فراوانی چوب و 

در هر  ) ، درختان و منازل مسکونی را طعمه خود خواهد کرد سوزی در طبیعت سریعاً گسترش پیدا کرده و گیاهان غیرمنتظره است. آتش

 رز و زاگرس بیشتر در معرض خطر هستند(.های الب ، دامنه شمال منطقهرود، اما  سوزی می ای از ایران احتمال وقوع این نوع آتش نقطه

 سوزی در طبیعت اقدامات حفاظتی و مراقبتی قبل از وقوع آتش

 به کمک عالئم، مسیر دسترسی به محل سکونت مشخص شود، طوری که از کنار جاده به خوبی قابل تشخیص باشند. -

هاای زائاد درختاان     آوری نموده و سقف خانه را از شااخ و بارگ   ها را جمع ، برگ های اطراف محل سکونت را باید کوتاه کرده چمن -

 کرد. یساز پاک

 . متری محل سکونت انبار کرد 10حداقل در فاصله  ها را باید  هیزم -

متار دورتار از سااختمان و     10محال ساکونت )حاداقل     در ظروف فلزی خارج از های قابل اشتعال را باید  اشیاء، مایعات و محلول -

 های چوبی( نگهداری کرد. نرده

کند. بعد از  سوزی ایجاد می . این اقدام فضایی برای دفاع در برابر آتش نباید درختان چندانی کاشت ،  متری اطراف خانه 10تا فاصله  -

 آوری کرد. جمع های خشک را باید  ها و چوب این فضا نیز شاخ و برگ
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 ماثالً سوزی شوند ) بهتر است درختان و گیاهان مقاوم به آتش در اطراف محل سکونت کاشته شوند تا مانع از گسترش سریع آتش -

 ...( و پتوسیاکال، بهار شهیهمدرختان دارای چوب مقاوم، کاج مقاوم به آتش، درخت 

 ی باشد.نشان آتشمنابع آب مانند استخر معمولی شنا و چاه آب در دسترس مأموران  باید  -

االمکان مصالح چوبی باه کاار گرفتاه     ، آجر و فلز در ساخت محل سکونت استفاده شود. حتی از مصالح مقاوم به حریق مانند سنگ -

 سوزی دارند. نشود زیرا کمترین مقاومت را در برابر آتش

تاری پوشاانده   م زی توردار شاش میلای  های موجود در ساختمان محل سکونت باید با صفحات فل های خارجی و سوراخ تمام دریچه -

 آتش شوند. جرقهشوند تا مانع از پراکنده شدن 

های  ای ضد حریق استفاده شود. این اقدام مانع از انتقال گرما توسط پنجره های ایمنی یا پشت پنجره ، شیشههیچندالهای  از پنجره -

 بزرگ خواهد شد.

 ها استفاده شود. فاظت پنجرههای مقاوم به حریق به منظور افزایش ضریب ح از پرده -

 های گرمایی خانه سالیانه توسط فردی کارشناس تمیز و بررسی شوند. ، بخاری هیزمی و تمام سیستم ها دودکش -

 ی شده و باید حداقل یک متر از سقف باالتر باشند.کار قیعاها  دودکش -

 ها برداشته شوند. دودکش فراز برزوائد اطراف یا  -

 زبالهرعایت قوانین سوزاندن  -

 ها اجازه گرفت. ، الزم است به مقامات مسئول اطالع داده و از آن قبل از سوزاندن زباله در نواحی جنگلی 

  متر اطراف کوره کامالً تمیز شود. 3الزم است حداقل  قبل از سوزاندن زباله 

  دستگاه اطفای حریق در دسترس باشد. باید  هنگام سوزاندن زباله 

 بایست از خاموش شدن آتش ایجاد شده، اطمینان حاصل نمایید.یهنگام حضور در طبیعت، م -

 سوزی در طبیعت اقدامات حفاظتی و مراقبتی به هنگام وقوع آتش

دار حق دارند جریاان گااز را    فوراً قطع کند. فقط افراد صالحیت ، باید آن را  اگر کسی در محل سکونت خود جریان گاز شهری دارد -

 مجدداً برقرار کنند.

 آماده یا سایر درزگیرهای تجاری بست. هیچندالهای  توان با تخته های زیرزمینی را می دریچه -

 خاموش کرد. های حاوی گاز را باید  کپسول -

 بهتر است به داخل خانه منتقل کرد. قابل اشتعال موجود در حیاط بیرونی را  هیاثاثوسایل و  -

ها روی سقف و در مجاورت مخازن سوخت قرار داده شوند تاا بتاوان    آبپاشسر شیلنگ آب به شیرهای بیرون از خانه وصل شده و  -

 پاشی کرد. آب فوراً 

 . ها را چید یا آن پاشی کرد  متری آب 5بهتر است تا فاصله  های اطراف محل سکونت را  بوته -

 .، سطل آب و بیل در دسترس باشند ، تبرزین، اره دستی یا برقی کش امکانات اطفای حریق مانند شن -

هاا بااال کشایده     بسته ولی قفل نباشند. شیشه . درهای خودرو  یا در فضایی باز رو به جهت فرار پارک شود ماشین شخصی در گاراژ  -

اما قفل نباشند. بهتر است سیستم دربازکن اتوماتیک گااراژ قطاع    های گاراژ بسته  در و پنجره باشد  شده و سویچ در حالت استارت 

 شود.

 . های قابل اشتعال را باید برداشت باید بست، اما پرده و پشت پنجره ، درها را  ها ها، دریچه پنجره -

 ای منتقل کرد. به وسط منزل مسکونی و دور از پنجره و درهای شیشه اشیای قابل اشتعال را بهتر است  -

 . های آتش به داخل شد های داخلی را باید بست تا مانع از هجوم شعله همه درها و پنجره -

 توان به داخل حوض یا استخر انداخت. می شوند،  را که در آب خراب نمی باارزشی اشیا -
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آتش انتخاب شود. هماواره بایاد مواظاب تغییار      شعله درنگ این کار انجام شود. باید راهی دور از  اگر تأکید به تخلیه محل شد، بی -

 های آتش و دود بود. سرعت و جهت شعله

 زمستان سخت و سرمای شدید

. گاهی اوقات نواحی دارای آب و هوایی معتدل  فلج کند را کامالً  مردم  های معمول  تواند فعالیت نگین برف و سرمای سخت میبارش س

ها و  شدن بزرگراه ، مسدود ، توفان تواند موجب سیل نیز با توفان زمستانی یا سرمای بسیار سخت روبرو خواهند شد. توفان زمستانی می

 های برق و تلفن و هیپوترمی )کاهش شدید دمای بدن( شود. ، سقوط تیرک ها جاده

 مراقبتی قبل از وقوع زمستان سخت و سرمای شدید اقدامات حفاظتی و 

 از جمله وسایل ضروری در این شرایط وجود موارد زیر است: -

 ها کردن یخبندان موجود در راه قدری نمک برای آب 

 قدری ماسه برای تسهیل حرکت 

  روب روبی یا برف برفبیلچة مخصوص 

)مثالً  سوخت کافی برای چنین مواردی در نظر گرفته شود که احتمال دارد جریان سوخت معمولی قطع شود، بهتر است   از آنجایی -

 توان مقداری چوب خشک یا نفت ذخیره کرد(. می

ها و  ، درزگیری درها و پنجره ها رها و سقفکاری دیوا مثالً با عایق ) بهتر است محل سکونت را با شرایط سخت زمستانی منطبق کرد -

 ها با پالستیک(. های مخصوص توفان یا پوشاندن پنجره نصب پنجره

 موارد زیر توجه شود: با شرایط زمستانی الزم است به  برای انطباق خودرو شخصی  -

 میز باشد.باتری و سیستم روشنایی باید در بهترین حالت بوده و ترمینال باتری ماشین باید کامالً ت 

  ای باشد که مانع از انجماد شود. اندازه حجم ضد یخ به 

 .سیستم گرمایش و بخاری خودرو به خوبی کار کند 

 و از وجود مایع شستشو اطمینان حاصل شود. بررسی و تعمیر شود  کن پاک برف 

 .ترموستات خودرو به خوبی کار کند 

 ها اطمینان حاصل شود. آن و از کار های روشنایی و هشداردهنده بررسی شده  چراغ 

 مونواکساید کاربن    ها در سیستم اگزوز توجه کرده و در صورت لزوم قطعات را تعویض کرد خوردگی لوله به نشت مایع یا پیچ( .

 گازی است کشنده که معموالً عالمت هشداری ندارد(.

 ( یخوردگ ترکاز نظر وجود  ترمزها بررسی شوند .)و روغن ترمز 

 ساازی   های سنگین در دمای پایین زودتر یخ بساته و خاصایت روان   های مورد استفاده توجه شود. روغن نبه حجم و وزن روغ

 کمتری هم دارند.

 باشد مدنظرشکن یا زنجیر چرخ  تایرهای مخصوص برف یا یخ هیته . 

 از ضدیخ استفاده شود. همواره باک خودرو پر باشد فیلتر هوا و سوخت تعویض شوند . . 

 زمستانی پوشید.باید لباس  -

های رویی باید  بهتر است به جای پوشیدن یک دست لباس ضخیم، از چند دست لباس گرم و سبک و مناسب استفاده شود. لباس -

 باشند. رینفوذناپذنسبت به آب 

های مخصوص )دارای یک جا برای انگشت شست و یک جا بارای چهاار انگشات(     بهتر است به جای دستکش معمولی از دستکش -

 استفاده شود.

 پوشیدن کاله فراموش نشود. -

 ها، اطراف دهان را پوشاند. برای مراقبت از ریه  گردن شالتوان با استفاده از  می -
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 یا سرمای شدید اقدامات حفاظتی و مراقبتی در زمان وقوع زمستان سخت 

 اخبار وضع هوا را از صدا و سیما پیگیری کنید. ،  برای کسب اطالعات تازه -

 مواد خوراکی و مایعات فراموش نشود، اما از مصرف کافئین خودداری شود. مداوم مصرف  -

)یکی از دالیل مرگ  شود روبی نباید خود را بیش از حد خسته کرد، زیرا موجب فشار بر قلب و درنتیجه حملة قلبی می هنگام برف -

 قدری نرمش کنید. روبی در خانه  در زمستان(. قبل از برف

های انتهایی مثل  پریدگی اندام حسی و سفید شدن یا رنگ بی . این عالئم عبارتند از:  ها بود زدگی در اندام عالئم یخ ز باید مواظب برو -

 . اگر چنین عالئمی ظاهر شدند، فوراً کمک پزشکی درخواست شود. ، اللة گوش و نوک بینی نوک انگشتان دست و پا

،  یاابی  ، اخاتالل در جهات   ، از دست رفتن حافظاه کنترل رقابلیغ: لرزش  عالئم عبارتند از. این  هایپوترمی بود  باید مراقب بروز عالئم -

،  ای گرم منتقل نموده باید فوراً فرد مصدوم را به نقطه . در صورت بروز این عالئم  و ناتوانی یآلودگ خواب،  ، لکنت زبان هماهنگی عدم 

 و فوراً کمک پزشکی درخواست شود.  شیاری به او مایعات گرم غیرالکلی دادو در صورت هو  های مرطوب را از تن او درآورده لباس

جاویی شاود.    کمتر از حاد نرماال( در مصارف ساوخت صارفه      درجه حرارت محل سکونت یا کار ) داشتن نگهدر صورت لزوم پایین  -

 ها را خاموش کرد. توان موقتاً بخاری یا سیستم گرمایی برخی اتاق می

. مخزن بخارهای نفتی  ها را برقرار نگهداشت باید جریان تهویه اتاق ، برای جلوگیری از مسمومیت  بخاری نفتیاستفاده از  صورت در -

 ها را یک متر از اشیای قابل اشتعال دور نگه داشت. خارج از محدوده سکونت پر از نفت کرده و حداقل آن باید  را 

 : ناچاری رعایت موارد زیر ضرورت دارد صورت در، اما  در صورت امکان نباید رانندگی کرد

 و نه در شب رانندگی در روز  -

 به تنهایی رانندگی نکردن -

 حرکت برنامه اطالع دیگران از   -

  های میانبر های اصلی و خودداری از رانندگی در راه رانندگی در جاده -

 ضرورت دارد:های زیر را  توصیه کسی در شرایط کوالک در داخل خودرو محبوس شود، رعایت  اگر 

 ای توقف کند. در گوشه -

 های خطر را روشن کند. چراغ   -

 پرچم وضعیت اضطراری را از طریق آنتن رادیو یا شیشه اتومبیل آویزان کند.  -

 توسط گروه نجات زیاد باشد.  شدن دایپاحتمال  در جایی توقف کند که  -

ن حوالی ساختمانی پیدا کند که امکان پناه گارفتن وجاود داشاته    مگر آنکه در آ روی کند  ، نباید اقدام به پیاده در چنین شرایطی  -

 باشد.

شود. یک ساختمان ممکن است نزدیک به نظار برساد اماا در     باعث ایجاد خطا در تشخیص میزان مسافت و فاصله می  بارش برف  -

 شرایط بارش برف سنگین رسیدن به آنجا کار آسانی نیست.

دقیقه موتور و بخاری آن را روشن کناد. وقتای کاه موتاور خاودرو       10داخل ماشین الزم است در هر ساعت  داشتن نگهبرای گرم  -

 دیمونواکسا ای که به سمت باالست برای تهویه هوا و ورود و خروج باز شود. این کار مانع از مسمومیت باا گااز    روشن است، دریچه

 خواهد شد. کربن

 اگزوز را پاک کند. بار برف موجود در لوله هر چند وقت یک -

 ، اما خود را بیش از حد خسته نکند. بدن نرمش کند داشتن نگهبرای گرم  -

 . خودرو استفاده کند پوش کفو ها  ، روپوش صندلی ها توان از نقشه راه کاری می در هوای بسیار سرد برای عایق -

 ز استفاده کنند.و پالتو به عنوان رواندا اگر چند نفر باشند به همدیگر تکیه زده و از کت  -

 به نوبت بخوابند. همواره باید یک نفر بیدار باشد تا به گروه نجات عالمت بدهد. -



 اداره کل آموزش پایه و همگانی

 

26 

 نشود. یآب کممایعات بنوشد تا دچار  -

، گرماایش و   ها مواظب باشد که باتری خودرو از کار نیفتد. میان شارژ و مصرف انرژی الکتریکی تعادل برقرار باشد )استفاده از چراغ -

 رادیو(.

 او را ببینند. تا امدادگران و گروه نجات بتوانند  ، چراغ داخل خودرو را روشن کند  شب در -

را باا حاروف    SOSتواند با استفاده از سنگ یا شاخة درختان کلماتی نظیر کمک یاا   اگر کسی در جایی دور گرفتار شده است، می -

 هلیکوپتر یا هواپیمای جستجو جلب کند. بزرگ روی برف بنویسید تا توجه امدادگران و گروه نجات را از داخل

 ی نمود.رو ادهیپ توان خودرو را ترک کرده و اقدام به  ، می کوالک بعد از خاتمه  -

 توفان تندری و رعد و برق

های  های خطرناک همراه با توفان . سایر پدیدههستند برقا همراه با رعد و ه های تندری خطرناک هستند. این نوع توفان همه توفان

های توأم با توفان تندری تلفات  تندری عبارتند از: گردباد، بادهای شدید، بارش تگرگ و سیل ناگهانی. این سیل در مقایسه با سایر پدیده

های تندری خشک، شیوع بیشتری دارند. در چنین وضعی باران حاصل از این پدیده به سطح  بیشتری به همراه دارد. در برخی نقاط، توفان

 شود. ها می اما برق حاصل از آن به زمین رسیده و موجب حریق در جنگل ؛سد و تبخیر خواهد شدر زمین نمی

  های تندری حقایقی در مورد توفان

 دهند. ، گروهی یا پشت سر هم روی می موردی به شکلها  این توفان -

 سارات و تلفات را به همراه دارد.ای ادامه داشته باشد، بیشترین خ اگر موردی از این توفان برای مدتی طوالنی در ناحیه -

 مثالً در عرض نیم ساعت تا یک ساعت( خواهند شد. های تندری معموالً موجب بارش سنگین باران در یک بازة زمانی کوتاه ) توفان -

 باشد. آب و هوای گرم و مرطوب بهترین شرایط برای بروز توفان تندری می -

متار، بادهاایی باا     ساانتی  2هایی باه قطار    شوند. تگرگ بندی می رد شدید دستههای تندری تحت عنوان موا درصد توفان 10حدود  -

 کیلومتر بر ساعت و گردباد حاصل این نوع توفان هستند. 90سرعت حدود 

 حقایقی در مورد رعد و برق

 دهد. رعد و برق دامنه خسارات و تلفات وارده را افزایش می -

کیلومتر خارج از این محدوده را در معارض خطار    15ین اصابت کرده و تا حدود رعد و برق معموالً به خارج از محدودة بارش سنگ -

 دهد. خود قرار می

معماوالً   دهند که مردم در فضای بیارون از خاناه هساتند )    ناشی از توفان تندری زمانی روی می اغلب موارد مرگ و میر و صدمات  -

 (.بعدازظهرها

تاوان ایان    های ایمنی بااز هام مای    باشد، اما با رعایت توصیه هزار مورد می 600در  1احتمال اصابت رعد و برق به یک فرد حدود  -

 احتمال را کمتر نمود.

 کند، فاقد بار الکتریکی بوده و بنابراین باید فوراً اقدامات کمکی را شروع کرد. برقی که به افراد اصابت می -

 در خصوص اين حوادث طبيعي الزم است با نكات زير آشنا بود:

توان به وقوع آن پی برد  با نگاه به آسمان می در مورد وقوع توفان تندری شدید به مفهوم احتمال وقوع این نوع توفان است. هشدار  -

 و برای کسب آخرین اطالعات در این مورد به اخبار هواشناسی توجه کرد.

ن معنی است که هر چه در مسیر توفان هشدار خطر وقوع توفان تندری به مفهوم وضعیت جوی دال بر توفان تندری است. این بدا -

 قرار دارد، در معرض خطر است.
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 قبل از توفان و رعد و برق مراقبتی اقدامات حفاظتی و 

های پوسیده و خشکیده درختان را قطع کنید، زیرا در جریان توفان شدید سقوط کرده و موجب آسیب و خساارت خواهناد    شاخه -

 شد.

 عادد تاا   نگام وقوع آذرخش به خاطر داشت: اگر بعد از مشاهده برق تا شنیدن صدای رعد نتوان را به ه 30 و 30باید قانون ایمنی  -

 از خانه بیرون آمد. توان  دقیقه بگذرد، می 30. اگر از شنیدن صدای آخرین رعد  به داخل خانه رفت فوراً باید  شمرد  30

 و رعد و برق در زمان وقوع توفان  مراقبتی اقدامات حفاظتی و 

 بهتر است به تعویق انداخت. جام کارهای بیرون از خانه را ان -

اصابت برق باه خاودرو ممکان اسات دچاار       صورت درباید به داخل خانه یا خودرویی که سقف محکمی دارد پناه برد. هر چند که  -

 تر است. آسیب شد اما در هر حال داخل اتومبیل از فضای باز امن

اما چارچوب فلزی یاک خاودرو )باه     ؛ایمنی به همراه ندارد گونه چیهدر مقابل آذرخش پوشیدن کفش یا لباس از جنس پالستیک  -

 . تواند ایمنی بیشتری داشته باشد ( می شرط عدم تماس

 باید محکم کرد، زیرا ممکن است در برابر باد به اطراف پرتاب شده و موجب آسیب شوند. اشیای خارج از خانه را  -

 بسته شوند. های موجود در خانه  و سوراخ ها را کشیده  . پرده باید مسدود شوند ساختمان  ها و درهای خارجی  پنجره -

 از رفتن به حمام و دوش گرفتن خودداری شود. -

 استفاده شود. سیم و موبایل تنها در مواقع اضطراری  های بی از تلفن ثابت استفاده نشود، از تلفن -

 از برق کشید.برقی موجود در خانه را باید  تمامی وسایل  -

 رادیو پیگیری شوند. آخرین اخبار از طریق  -

 ای کم ارتفاع در زیر درختان تنومند و کوتاه پناه ببرد. به ناحیه ، بهتر است  ناحیه جنگلی است اگر کسی در  -

د مراقب سایل ناگهاانی   ای کم ارتفاع مانند دره یا گودال پناه ببرد. با این حال بای کسی در فضای باز است، بهتر است به ناحیه اگر  -

 باشد.

 ، بهتر است فوراً به خشکی رفته و پناه بگیرد. در داخل آب است اگر کسی  -

هاا را   . دسات  اند )به دلیل نزدیکی به برق(، باید فوراً چمباتمه زده کند موهایش سیخ شده که احساس می کسی در جایی است  اگر  -

باید اندازه بدن را کوچک نموده و سطح تمااس را باا    امکان دارد،  که ییآنجارد. تا روی گوش قرار داده و سر را در میان زانوها بگذا

 زمین به حداقل برساند. به هیچ وجه نباید روی زمین دراز بکشد.

 موارد زیر خودداری شود: باید از انجام 

 بلندی در فضای باز درخت تکرفتن به زیر  -

 داخل قایق روی آب ، ساحل دریا یا ، فضای باز رفتن به نقاط مرتفع -

 های کوچک در فضاهای باز ها یا سایر ساختمان رفتن به آلونک -

 ها. ، گاری و نظایر این ، دوچرخه ، موتورسیکلت کشاورزی آالت نیماش،  سوارشدن روی تراکتور -

 بعد از توفان و رعد و برق مراقبتی اقدامات حفاظتی و 

 و درخواست کمک شود. تماس گرفته  115فوراً با  -

 الزم است موارد زیر را بررسی نماید: کسی قصد کمک به مصدوم ناشی از رعد و برق را دارد  اگر  -

 ؛ اگر مصدوم نفس ندارد، فوراً تنفس دهان به دهان انجام بدهد تنفس . 

 را شروع کند. ریوی -قلبی یاحیا ، فوراً ضربان قلب؛ اگر قلب ضربان ندارد 
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 های احتمالی باشد. اگر برق وارد بدن شده و از آن خارج شده اسات،   سایر آسیب گیر نبض؛ اگر مصدوم نبض و تنفس دارد، پی

ها و فقدان شنوایی و بینایی  گی سیستم اعصاب، شکستگی استخوان دید به آسیب . همچنین باید  سوختگی را داشت باید انتظار 

 توجه شود.



 

 

 

 

 

 ساخت آشنایی با مخاطرات انسان

 و

 ها اقدامات الزم در آن
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 ساخت انسانتعریف مخاطرات 

 یها زبالهو رادیواکتیو،  یا هستهصنعتی، انتشار مواد  یها یآلودگ مانند بشر است. یها تیفعال ها آن منشأکه  شود یمبه مخاطراتی گفته 

 .یسوز آتشسمی، شکستن سدها، حوادث حمل و نقل، حوادث صنعتی، انفجار و 

 حوادث رانندگی

تواند آثار اجتماعی و  شود. حوادث رانندگی همچنین می حوادث رانندگی از عوامل مهم مرگ و صدمات شدید جانی محسوب می

عوامل  کلی عوامل انسانی، دستة سه در که هستند دخیل حوادث رانندگی بروز زیادی در لداشته باشد. عوام همراه بهاقتصادی سنگینی را 

 گیرند. راه، قرار می نقلیه و عوامل مربوط به وسیلة  مربوط به

 برخی از عوامل مؤثر در حوادث رانندگی:

 ضعف قوانین و مقررات -

 عدم توجه رانندگان به قوانین -

 مهارت ناکافی و خطای شخصی -

 به عالئم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی یتوجه یب -

 رانندگی با سرعت زیاد -

 ی و عدم هوشیاریپرت حواس -

 انحراف به چپ، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه کافی به جلو -

 رانندگی در هنگام عصبانیت و مشاجره با دیگران -

 نداشتن دید کافی خصوصاً در شب -

 ی کودکان موقع عبور از جادهتوجه یب -

 ی ارتباطیها جادهناسب طراحی نام -

 ی خیس و لغزندهها جاده -

 شرایط آب و هوایی نامناسب -

 عبور حیواناتی نظیر گاو و اسب در جاده -

 نقلیه طیوسانقص  -

 خودروهای فاقد ایمنی -

 کلی )قبل از وقوع حادثه( رانهیشگیپاقدامات 

 ی توجه کنید.هواشناسی ها ینیب شیپبه  -

 داشته باشید:وسایل و تجهیزات اضطراری را به همراه  -

  ...الستیک زاپاس، جک، جعبه ابزار و 

  های اولیه کمک جعبهنشانی و  مثلث احتیاط، کپسول کوچک آتش 

   متر 5چراغ قوه، باتری یدک و طناب به طول 

 در هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنید. -

 مقررات را رعایت کنید و به قوانین رانندگی احترام بگذارید. -

 .اند بستهپیش از حرکت، کمربند ایمنی خود را ببندید و اطمینان حاصل کنید که دیگر سرنشینان نیز کمربند ایمنی خود را  -

 هنگام عصبانیت و تندخویی و مشاجره با دیگران، رانندگی نکنید. -
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 استفاده نکنید. آور خوابهنگام رانندگی از داروهای اعصاب و  -

یا شرایط روحی نامتعادل، از ادامة رانندگی خودداری و در محل مناسابی اساتراحت نماییاد.     ی وآلودگ خوابدر صورت خستگی و  -

 بهتر است برای هر دو ساعت رانندگی، یک ربع استراحت کنید.

 با سرعت مناسب رانندگی کنید. -

 رانندگی کنید. اطیبااحت -

 با راننده صحبت یا شوخی نکنید. -

 از خط ممتد وسط جاده عبور نکنید. -

 متی کامل پشت فرمان اتومبیل بنشینید.با سال -

 در هنگام استفاده از موتورسیکلت، از کاله ایمنی استفاده کنید. -

 توجه کنید. قاًیدقبه عالئم  -

 توجه کنید. راه سیپلو تذکرات  ها هیتوصبه  -

 را به سرنشینان خودرو یادآور شوید. ها آنخودرو خطرات زیادی به دنبال دارد،  پنجرهبیرون بودن دست و سر از  -

 از سوار کردن کودکان کم سن و سال در صندلی جلو، جداً خودداری کنید. -

 از خوردن هر نوع نوشیدنی و خوراکی در پشت فرمان و در هنگام حرکت اجتناب کنید. -

 های اتومبیل خود غفلت نکنید. از پاک کردن شیشه -

 خودداری کنید. ها آنهاست، از مسافرت با  دهوسایل نقلیه نامطمئن عامل تصادف در جا -

 اگر اتومبیلتان اشکال فنی دارد، آن را رفع کنید. -

 کودک استفاده کنید. ژهیوبرای کودکان خردسال حتماً از صندلی  -

 های وسیلة نقلیه را کنترل کنید: کلیة سیستم -

  بررسی وضعیت فنی موتور و ترمز 

  ها بررسی وضعیت درها و قفل 

   و چراغ جلو ترمز چراغ، راهنما چراغبررسی وضعیت 

   عدم استفاده از الستیک صاف( ها کیالستبررسی وضعیت( 

   ،ها نهیآ، کمربند ایمنی و کن پاک برفبررسی وضعیت کارکرد بوق 

در تااریکی هاوا،    خصاوص  مطمئن توقف کنید و با استفاده از عالئم ایمنای، باه   نقطههنگام خرابی احتمالی وسیله نقلیه در اولین  -

 نسبت به رفع نقص آن اقدام کنید.

و ...  هاا  ونات یکام، بارها وانتنقلیه خود، سرنشین و بار حمل کنید و از جابجایی اعضای خانواده در اتاق بار  لهیوسبه میزان ظرفیت  -

 خودداری نمایید.

 زنجیر چرخ به همراه داشته باشید.شکن استفاده کنید یا  گیر از الستیک یخ در موقع سفر به مناطق سردسیر و برف -

 ایمنی را با اطراف خود رعایت کنید. فاصله -

 را رعایت کنید. ها آنبه قوانین راهنمایی و رانندگی توجه نموده و  -

 های شهر و روستا همیشه سرعت خود را کاهش دهید. در هنگام رسیدن به ورودی -

 ( آن را متوقف کنید.معکوس دندهقطع گاز و تعویض دنده ) ،یترمزدستاگر ترمز خودرو از کار افتاد، با استفاده از  -

 همواره با سرعت مطمئن رانندگی کنید تا در مواقع لزوم بتوانید خودرو را به موقع کنترل و متوقف کنید. -

ساتفاده  ا نیینورپاو خطوط وسط و کنار جاده، توجه کرده و هنگام رانندگی در شب، از  هشداردهندهدر مسیر حرکت، به تابلوهای  -

 کنید.
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در موقع روشن شدن عالئم اخطار )چراغ آمپر آب، چراغ روغن و چراغ دینام( در اسرع وقت خودرو را متوقاف کارده و علات آن را     -

 بررسی و رفع کنید.

 آلود پیشگیری از حوادث رانندگی در هوای مه

 به آهستگی حرکت کنید. -

 هز کنید.شکن مج در صورت امکان، وسیله نقلیة خود را به چراغ مه -

 حرکت کنید. نیینورپاآلود با  هنگام رانندگی در هوای مه -

الیه سمت راست جاده، هدایت کنید و ضمن توقف کامل  در صورت وجود مه غلیظ و عدم دید کافی، وسیله نقلیه خود را به منتهی -

 ی آن را روشن نگه دارید.ها چراغ

 اده کنید.مسیر حرکت خود استف ادامهاز خطوط وسط و کنار جاده در  -

خودرو استفاده کنید و یا شیشه سمت راست راننده را کمی پایین آورید تا بخار  هیتهوجلو از دستگاه  شهیشدر صورت بخار کردن  -

 حاصله از بین برود و مانع دید شما نشود.

 یاب، اعتماد کامل نداشته باشید. عنوان راهنمای حرکت و جهت نقلیه جلویی به لهیوسفوق به چراغ عقب  طیشرا درهنگام رانندگی  -

 پیشگیری از حوادث رانندگی در هنگام بارندگی و مواجهه با سطوح لغزنده

 ها با دقت و به آرامی گردش کنید. در پیچ -

 شود. از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید زیرا باعث لیز خوردن خودرو می -

 گهانی پا بر روی پدال گاز یا برداشتن فشار از روی آن خودداری کنید.از فشار دادن نا -

 خودداری کنید. نیسنگ دندهبه  سبک دندهدر یک سطح لغزنده وقتی که سرعت دارید از تغییر ناگهانی  -

چرخانیاد تاا   اگر خودرو شما لیز خورد، بدون ترمز گرفتن، پدال گاز را رها کنید با خونسردی فرمان را در جهات حرکات خاودرو ب    -

 تر استفاده نکنید. سنگین دندهاز  امدهیدرنخودرو به طور مستقیم در مسیر صحیح قرار گیرد و تا وقتی خودرو به حالت مستقیم 

 جلویی، دو برابر مواقع عادی فاصله بگیرید. هینقلبا وسیله  -

 اقدامات حین و بعد از وقوع حادثه

مخاالف   دناده هاا، گاذاردن در    وش کردن موتور خودرو، گذاشتن سنگ مقابل چارخ اولین اقدام در برخورد با خودرو تصادفی، خام -

 و برداشتن سر باتری خودرو است. یترمزدستشیب، کشیدن 

 خطری پس از تثبیت کردن خودرو، موارد زیر را در نظر داشته باشید: هرگونهدر صورت وجود  -

 برای رانندگان عبوری برقرار کنید. هشداردهندهبالفاصله عالئم   -

 کرده و با عالئم هشدار، رانندگان عبوری را از وضعیت موجود مطلع کنید. نیچ سنگمتر قبل از تصادف، جاده را  100ا  600  -

 ی رنگی استفاده کنید.ها پارچهبرای هشدار از  دیتوان یمدر هنگام روز   -

د بنزین، روغن و ... در سطح جاده( از روشن کردن آتاش در ابتادای محال    در صورت تصادف در هنگام شب )در صورت عدم وجو  -

 گیری کنید. چین بهره سنگ

چنانچه در سطح جاده، بنزین، روغن، گازوئیل و ... ریخته شده است، با ریختن مقداری خاک یا شان بار ساطح منطقاه، صاحنة        -

 تصادف را ایمن کنید.

 در صورت هرگونه حریقی اقدام الزم را انجام دهید. کپسول اطفای حریق خودرو را آماده کرده تا  -

در کاپوت جلو را کامالً باز نکنید و به دو طریق نسابت باه اطفاای حریاق اقادام       گاه چیهاگر حریق خودرو، در قسمت موتور باشد،  -

 کنید:

 .محتویات کپسول اطفای حریق را زیر موتور بپاشید 
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  باز کنید.فقط به اندازة ورود شیلنگ کپسول، کاپوت را 

 ی اقدام کنید.ا جادهنسبت به برقراری ارتباط با عوامل امداد نجات  -

 توانند راهنمای خوبی باشند. می 112و  115و  110و  125ی ها تلفنشماره  -

 های اولیه را تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی و اورژانس برای مصدومان انجام دهید. اقدامات و کمک -

دیده، کنترل خونریزی، از خودرو خارج نکنیاد،   ی آسیبها اندامحرکت کردن گردن و  مصدوم را قبل از تثبیت وضعیت، بی گاه چیه -

 مگر اینکه ضرورت و احتمال انفجار یا خطرات محیطی ایجاب کند.

 و در هنگام تصادفات مورد استفاده قرار دهید. دیریفرابگنحوه خروج مصدوم از داخل خودرو را  -

 فرمان به داخل بدن، با آزادسازی ضامن و عقب کشیدن صندلی نسبت به آزادسازی مصدوم اقدام کنید. یفرورفتگدر صورت  -

 سوزی خانگی آتش

شوند. بسیاری از موارد این  سوزی جان خود را از دست داده و بسیاری مصدوم و معلول می ای به علت آتش هرساله در ایران عده

برای  شهروندان  زند.  سوزی نیز گاهی سر به میلیاردها تومان در سال می هستند. خسارات مالی ناشی از آتش یریشگیپ قابلها  سوزی آتش

سریعاً گسترش پیدا  سوزی  سوزی آشنایی داشته باشند. آتش های آتش اعضای خانواده، دوستان و نیز اموال باید با ویژگی ،  مراقبت از خود

تواند در عرض دو دقیقه جان آدم  سوزی می یا حتی یک تلفن زد. آتش آوری کرد  را جمع باارزشتا اشیای  و معموالً فرصت آن نیست کرده 

تواند  سوزی می های آتش محصور خواهد شد. گرما و دود حاصل از آتش دقیقه محل سکونت در میان شعله 5. در عرض ندازدیبرا به خطر 

سوزی موجب تولید  های انسان آسیب برساند. آتش تواند به ریه نشاق هوای بسیار گرم میتر باشد. است های آن خطرناک به مراتب از شعله

 در انسان شود. یآلودگ خوابتواند موجب اختالل شعور یا  شود که می گازهای سمی می

 سوزی مراقبتی قبل از آتش اقدامات حفاظتی و 

درست کاار کناد، احتماال     ر نصب کرد. اگر این آژیر یا آشکارساز باید آژیر شناسایی دود یا آشکارساز دور را در محل سکونت یا کا -

 یابد. سوزی به نصف کاهش می مرگ و میر به دلیل آتش

روی ساقف یاا    خواب اتاقنصب شود. بهتر است آشکارساز، خارج از  ای از ساختمان محل سکونت یا کار یک آشکارساز  در هر طبقه -

 ( نصب شود. اما نه در داخل آن ها یا در مجاورت آشپزخانه ) پله ر از سقف(، در باالی راهت متر پایین سانتی 25تا  10 نزدیک سقف )

بار هم آژیرها جایگزین  سال یک 10بار تعویض شود. هر  ها نیز سالی یک بار تست و تمیز شوند. باتری آن باید هر ماه یک این آژیرها  -

 شوند.

 ها تمرین شود. بررسی شده و فرار از هر کدام از اتاقسوزی  های فرار از آتش با اعضای خانواده راه -

 ها شود. آن شدن بازکاری مانع از  کوبی شده باشد و یا رنگ ها میخ پنجره نباید  -

 سوزی بوده و به راحتی از داخل باز شود. دارای حفاظ ایمنی در برابر آتش ها باید  چارچوب پنجره -

ها را  های بیرونی طوری طراحی شوند که بتوان آن نردبان فرار بود. حفاظ هیتهبه فکر  ، باید  است چندطبقه اگر محل سکونت یا کار  -

 به راحتی از سمت داخل باز کرد.

 تر است. تر باشند، زیرا هوای آنجا ایمن به اعضای خانواده آموزش داده شود که هنگام فرار از آتش به کف اتاق نزدیک  -

 ها و مجالت قدیمی( در آنجا انبار شوند. مانند روزنامه ها ) نباید اجازه داد زبالهو  شده  یساز پاکانبارها به طور مداوم  -

گونه مایعات باید در ظروف  . این ، نفت و گازوییل در محیط داخلی خانه استفاده نشود بهتر است از مایعات قابل اشتعال نظیر بنزین -

 مایعات سیگار کشید.در مجاورت این  مخصوص و در جای مناسب نگهداری شوند. نباید 

 . های پارچه آغشته به مایعات قابل اشتعال بعد از استفاده، باید دور ریخته شوند کهنه -

کاری شوند. دودکش باید حدود یک متر از سقف بلندتر باشد. در اطراف دودکش یا باالی آن نباید چیازی   های خانه عایق دودکش -

 آویزان باشد.

 احتیاط به دقت رعایت شوند. موارد  جایگزین، هنگام استفاده از منابع گرمایی  -
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ها باید در فضای بیرون از منزل پر از نفت شوند و باید مطمئن شد که  های نفتی مورد استفاده باید استاندارد باشند. این چراغ چراغ -

  کامالً سرد شده باشند. 

بایاد   د حداقل یک متار باشاد. کاف اتااق و دیوارهاای مجااور،       ...( تا مواد قابل اشتعال بای چراغ و بخاری نفتی و منابع گرما ) فاصله -

 ی مناسبی داشته باشند.کار قیعا

 توسط شرکت سازنده توصیه شده است. ژهیو بهفقط از همان نوع سوختی استفاده شود که برای دستگاه گرمایی  -

 .در ظروف فلزی مخصوص و در فضای باز و دور از محل سکونت انبار شوند خاکسترها باید  -

 ، پرده و سایر مواد قابل اشتعال قرار داشته باشند. ، اثاثیه خانه باید دور از دیوار های باز  شعله -

 ای محافظ قرار داده شود. صفحه گاز اجاقدر جلوی  -

 باید توسط فرد با صالحیت بررسی گردند. هر ساله امکانات گرمایی مورد استفاده  -

 از دسترس کودکان قرارداد. باید در جایی بلند، دور کبریت و فندک را  -

دارای گاودی و   ) یگاریرسا یزیا هنگام مصرف دارو، سیگار کشید. برای افاراد سایگاری،    یآلودگ خوابنباید در رختخواب یا هنگام  -

 باید آن را با آب خاموش کرد. ضخامت مناسب( تهیه شود. قبل از انداختن ته سیگار در ظروف زباله 

خیز حرکت کرد. دودهای سنگین و گازهای سامی در مرحلاه اول در زیار ساقف      سینه دی بهتر است به هنگام خروج از هر نوع دو -

 شوند. متراکم می

 سوزی به تأخیر بیفتد. تا سرعت گسترش آتش را بست  بهتر است درهای پشت سر  به هنگام فرار  -

 تلفن زد. 125به  اًفور و   و وارد خانه نشد بهتر است کماکان در محیط بیرون ماند  بعد از خروج،  -

 سوزی بعد از آتش مراقبتی اقدامات حفاظتی و 

باید سعی کند که به اورژانس زناگ بزناد    اند  افرادی دچار سوختگی شده اگر فردی خودش دچار سوختگی شده باشد یا در کنار او  -

گای یاا    دیاد  استریل پوشاند تا دچاار آسایب   سرد کرده و با گاز اند را باید  بدن که دچار سوختگی شده یی از ها قسمت.  (115تلفن  )

 عفونت نشود.

 بهتر است فوراً آنجا را ترک کند. ،  شد به هنگام ورود به ساختمانی متوجه دود یا گرما  اگر کسی  -

 فوراً با مالک ساختمان تماس بگیرد. چنین ساختمانی است، بهتر است  مستأجرکسی  اگر  -

و احتمال  داشته نگهچندین ساعت گرمای شدید را در خود  باز کرد چون ممکن است   شدن سردها را قبل از  نباید درب گاوصندوق -

 ور شود. شعله منفجر یا   دارد محتویات آن

اماوال   ترک محل کند، الزم است از فردی معتمد درخواسات شاود کاه از     اگر بازرس ساختمان به علت خطرناک بودن، توصیه به  -

 موجود در آن مراقبت کند. 

 ریزگردهاا و آلودگی هو

 روند، می سوریه نیز و عراق و عربستان کشورهای به که زائرانی برای گیرد، برمی در را کشور از وسیعی بخش آسمان گاهی که ریزگردها

پدیدة  معرض در ایران از بیشتر خشک، های سرزمین و وسیع های بیابان داشتن دلیل به کشور، سه این. است شده شناخته باًیتقر ای پدیده

 به را ریزگرد پدیده است، شدهمتأثر  آن از نیز ایران وداده  رخ منطقه در اخیر یها سال در که بسیاری اقلیمی تغییرات. هستند ریزگرد

 .است داده گسترش نیز ایران از وسیعی سطح

 برای سالمتی افراد بسیار ترکیب این و آید می وجود به شهری های آالینده با غبار و گرد ریز ذرات ترکیب از که است ای پدیده ریزگرد

 .است مضر

 آثار ریزگردها بر سالمتی

 توان تقسیم کرد: بر سالمتی را به دو نوع زیر می ریزگردها آثار
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 ای زمیناه  بیمااری  افارادی کاه   برای) قلبی حمالت و( آریتمی) قلب ضربان در اختالل صورت به : این آثار،مدت کوتاه و سریع آثار .1

 کنند. توانند بروز  می (دارندقلب 

 کرده رسوب عروق جدار در شده، خون و تنفسی دستگاه وارد که غبار و گرد میکرونی چند ریز : در درازمدت، ذراتدرازمدتآثار  .2

 .کنند می فراهم عروق تنگی و( شرایین تصلب) آترواسکلروز بروز برای را شرایط التهاب، ایجاد با و

 ریزگردهاپیشگیری از آثار مضر 

 های زیر به دقت توجه کنید: به توصیه

 ساالمندان،  ویاژه  کنیاد )باه   خاودداری  غیرضروری سفرهای از و بمانید منازل در االمکان حتی هوا آلودگی شرایط بهبود از پیش تا -

 .شیمیایی( جانبازان و کودکان باردار، زنان ریوی، قلبی، بیماران

 .کنید خودداری عمیق های تنفس از آلوده فضاهای در -

 جاداً  هاوا  ایان  در کاردن  ورزش از بگیریاد.  قرار آلوده هوای معرض در نباید هوا،  آلودگی نامطلوب عوارض بروز از برای پیشگیری -

 به آلوده هوای ورود افزایش آن متعاقب و تنفسی دستگاه و فعالیت قلب ضربان افزایش باعث ورزشی فعالیت چون خودداری کنید؛

 .شود می ها ریه

 وشو دهید. وشو، شست شست های سرم کمک به طور مرتب بینی خود را تا زمانی آلودگی هوا وجود دارد، به -

 لحاظ به کاغذی های نیستند. ماسک ها آلودگی این از جلوگیری به قادر معمولی های ماسک مخصوص استفاده کنید. های ماسک از -

 از پیشاگیری  بارای  طبای  هاای معماولی   ماسک از شود. استفاده نمی توصیه وجه هیچ به دهند، می عبور خود از را ها آالینده اینکه

 و هاوا  آلاودگی  کاهش در هم تأثیری هیچ که ها ماسک این از استفاده صرف به افراد دارد زیرا خطرناکی بسیار عوارض هوا آلودگی

 دساتگاه  و ها ریه به بیشتر های آالینده ورود به منجر مسئله، همین و بکشند تری عمیق های نفس کنند می سعی ندارد، آن عوارض

 .بگیرد را غبار معمولی و گرد جلوی بتواند شاید تنها ماسک این آنکه حال شود، می تنفسی

 FFP های ماسک همچنین است. جمله آن از 3M ماسک که دارد مختلفی انواع هوا آلودگی زمان در استفاده برای استاندارد های ماسک

 کامل طور به را بینی و دهان که ماسکی از باید .شوند می عرضه مجاز مراکز و ها داروخانه در که است ای دسته از نیز( 3 تا یک )شماره

 چنانچهها  آن سطح در ها میکروب وجود به توجه با ها شوند. این ماسک تعویض ساعت دو هر باید ها ماسک .شود استفاده دهد، پوشش

 .شوند می آلودگی از منبعی نشوند، خود تعویض مرتب

ویژه مرکبات( و سبزیجات تازه و همچنین استفاده از برخی غذاها مانند  ها )به چرب، میوه مصرف روزانه آب به مقدار کافی، شیر کم -

 شود. ماهی آزاد و سالمون توصیه می

 رمانی مراجعه کنید.های قلبی و تنفسی قبلی دارید( به مراکز د ویژه اگر زمینة بیماری ناراحتی )به هرگونهدر صورت  -

 مخاطرات ناشی از مواد خطرناک

، افزایش تولید محصوالت و نیز برای  آب آشامیدنی هیتصفشوند. از این مواد برای  ای یافت می مواد و ترکیبات شیمیایی در هر نقطه

اما اگر این مواد به گونة مناسب مورد استفاده قرار نگیرد یا به صورت صحیح توزیع نشوند،  ؛شود زندگی استفاده می روزمرهامور  کردن ساده

، استفاده یا دفن این مواد، ممکن است ییجا جابهزیست خطرناک خواهند بود. در جریان تولید، نگهداری،  برای سالمت انسان و محیط

ورد استفاده قرار گیرد یا به مقادیر خطرناکی در محیط زندگی و کار یا فعالیت م یراصولیغای شیمیایی به طور  حوادثی روی دهند. اگر ماده

گیرد. کارخانجات تولیدکننده مواد شیمیایی یکی از منابع ترکیبات خطرناک به حساب  در معرض خطر قرار می پخش شود، سالمت افراد 

 ...(. و زائدهای دفن مواد خطرناک   ، محل ها ارستاناز جمله بیم آیند، اما در مراکز دیگری نیز این مواد وجود دارند ) می

 وقوع حادثه و هنگام  اقدامات محافظتی و مراقبتی قبل 

آوری اطالعات راجع به مواد  ریزی اضطراری هستند که یکی از وظایف آن عبارت است از جمع برنامه تهیکمبسیاری از جوامع دارای 

اضطراری برای پیشگیری از  برنامه، تدوین  العات به مردم به هنگام لزوم است. عالوه بر ایناین اط ارائهخطرناک موجود در آن جوامع و 

شوند. بخشی از برنامه شامل  وقوع حوادث مرتبط با ترکیبات خطرناک و پاسخ و مقابله با این حوادث از جمله وظایف کمیته محسوب می

کسب اطالعات بیشتر در  منظور بهریزی  باشد. باید با کمیتة برنامه ابر حادثه میرسانی به مردم و اقدامات شهروندان در بر های اطالع روش
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خطرات تماس گرفته شود. ستاد حوادث یا اداره مدیریت  رساندن حداقلمورد حوادث مرتبط با مواد خطرناک و اقدامات الزم برای به 

 قرار دهد. ریزی در اختیار عموم برنامه تهیکمتواند اطالعاتی راجع به  بحران می

 باید امکانات زیر به کیف نجات اضافه شود.

 نایلون مقداری 

 یک حلقه چسب 

 یک عدد قیچی 

 درنگ اقدام شود. اگر توصیه به ترک محل زندگی یا کار شد، باید بی -

 800تاا   700. به طور کلی الزم اسات حاداقل    اگر توصیه به خروج از محل حادثه شد، باید به نقاط مرتفع و خالف جهت باد رفت -

 متر از محل حادثه دور شد.

ها تمااس   یا مواد جامد چسبیده به زمین یا از داخل گازهای منتشر در هوا راه رفت و با آن نباید روی مایعات ریخته شده بر زمین  -

 پیدا کرد.

 باید سریعاً توقف کرده و به دنبال سرپناهی در داخل ساختمانی باشد. ،  اگر کسی داخل خودرو است -

 . ها را بسته و بخاری و هواکش آن را خاموش کند ها و دریچه کسی در داخل خودرو بماند، باید فوراً پنجره رار باشد اگر ق -

 اگر توصیه به ماندن در محل زندگی یا کار شد، اقدامات زیر باید انجام شوند: -

 ز تا آنجا که امکان دارد بسته شوند.ها و درهای داخلی ساختمان نی های خارجی بسته و قفل شوند. دریچه تمام در و پنجره 

 تا از  صد گردش مجدد قرار داد  در های بزرگ بهتر است سیستم تهویه را روی صد سیستم تهویه خاموش شوند. در ساختمان

 ورود هوای خارجی به درون ساختمان جلوگیری شود. اگر این امکان وجود ندارد، الزم است سیستم تهویه خاموش شود.

   و دارای  این اتاق باید در طبقة فوقاانی سااختمان باوده     که قبالً به عنوان پناهگاه در نظر گرفته شده است  باید به اتاقی رفت

 کمترین دریچه و منفذ باشد.

 ها درزگیری شوند. ، درها و دریچه ها به کمک نایلون و چسب تمام پنجره 

 با استفاده از مواد مناسب پر شوند. های موجود در اتاق سرپناه ها و سوراخ تمام شکاف 

 مترمربع فضا برای هر نفر در نظر گرفته شود. این فضا ماانع   3، الزم است  با توجه به تعداد تنفس هر فرد در شرایط استراحت

کنناد تاا ماردم     ساعت خواهد شد. با این وصف کارشناسان توصیه مای  5کربن به مدت بیش از  اکسید از تراکم غیرعادی دی

ها با گذشت زمان کاهش پیدا کرده و  های عمومی درزگیری شده باقی نمانند زیرا کارایی آن ساعت در پناهگاه 3تا  2ش از بی

شود. بنابراین بعد از گذشت این زمان بهتر است اقدام به ترک محل نمود. عالوه بار ایان بعاد از     هوای آلوده به تدریج وارد می

 کرد تا مانع از تنفس هوای آلوده داخل آن شد. یهواده گاه را گذشت بحران الزم است پناه

 اقدامات محافظتی و مراقبتی بعد از وقوع حادثه

نمود و دستگاه تهویه را روشان   ها را باز  ها و دریچه فوراً باید پنجره مسئولین اعالم کنند باید به محل زندگی یا کار برگشت.  هرگاه  -

 کرد تا هوای موجود در خانه عوض شود.

 انجام دهد: ، اقدامات زیر را باید گرفت قراراگر کسی با مواد شیمیایی خطرناک تماس پیدا کرد یا در معرض آن  -

 زدایی را با دقت اجرا کند. ممکن است توصیه به گرفتن دوش یا خودداری از تمااس باا    های مسئولین در مورد آلودگی توصیه

 آب و یا اجرای روش دیگری شود.

  پیگیر درمان پزشکی عالئم غیرمعمول خود باشدهر چه زودتر . 

   لباس و کفش آلوده به مواد شیمیایی را در ظرفی قرار داده و محکم درب آن را ببندد. این وسایل نباید با چیز دیگری تمااس

 این وسایل پرس و جو کند. انداختن دور. در مورد دفن و یا  داشته باشند

  گوشزد کند که ممکن است او هم به مادة سمی آلوده شده باشد ردبا او تماس فیزیکی دا که یکسبه هر ، . 

 کند. ها و وسایل شخصی خود از مقامات مسئول سؤال  دست کردن زیتمدر مورد نحوة  -
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 وجود هر نوع بخار یا ماده شیمیایی ماندگار را باید به مقامات مسئول گزارش کرد.  -

 های ناشی از مواد شیمیایی خانگی فوریت

 شود که حاوی مواد یا ترکیبات شیمیایی خطرناک است. هایی استفاده می ای از فرآورده تقریباً در هر خانه

های چوب و فلزات،  های مجرای فاضالب، تمیزکننده های اجاق گاز، تمیزکننده تمیزکننده های تمیزکننده شامل: فرآورده

 ها و مواد مخصوص استخر و حوض آب کف حمام و وان حمام، سفیدکننده ، های کاشی توالت(، تمیزکننده های دستشویی ) تمیزکننده

های کاربوراتور و انژکتور، ضد  روغن موتور، مواد افزودنی به سوخت خودرو، تمیزکننده : های مربوط به وسایل نقلیه شامل فرآورده

 ای، روغن مخصوص استارت، روغن ترمز و ضد یخ های تهویه یخ

 / مواد محافظ چوبقارچ ضدها و مواد  کش ها، حشره کش علف ی شامل:کار چمنهای مربوط به باغبانی و  فرآورده

های کک، اسپری ضد ساس،  : اسپری و دانه ضد مورچه، اسپری و دانة ضد سوسک، شامپوها و دافع های خانگی شامل کش حشره

 های ضد موش خانگی و صحرایی و دانه بید و سموم یها کننده دفعهای خانگی،  های گل کش حشره

وسایل خانگی، رنگ یا  یکار رنگچسب و ترکیبات چسبناک، مواد مورد استفاده در  : کاری و کارگاهی شامل های رنگ فرآورده

و سایر  کننده تیتثببر، مواد مخصوص عکاسی و  خانگی، تینر و مواد رنگ هیاثاثهای مخصوص پرداخت وسایل و  ها و روغن روغن لعاب، رنگ

 ها حالل

 های فلورسنت و آسفالت و مواد قیری های حاوی جیوه، چراغ باتری، ترمومترها و ترموستات : های متفرقه شامل فرآورده

های انرژی و گاز  های حاوی گاز متراکم، نفت سفید و سایر حامل مخازن گاز پروپان و کپسول : های قابل اشتعال شامل سایر فرآورده

 فندک

، اما آشنایی با نحوه مدیریت این مواد و چگونگی مقابله با  چند که خطر ناشی از حادثه مرتبط با مواد شیمیایی چندان زیاد نیست هر

 تواند دامنه و حجم خسارات و تلفات وارده را کاهش دهد. این حوادث می

 اقدامات محافظتی و مراقبتی قبل از وقوع حادثه

هاای   توان مقدار باقیمانده را به همساایگان یاا فروشاندگان و یاا ساایر ساازمان       ه مورد نیاز است. میی خرید شود کا اندازه بهفقط  -

های تئااتری معماوالً    یا باغبان داد. گروه یفروش گلتوان به یک  کش را می غیرانتفاعی یا نهادهای دولتی هدیه نمود. مثالً مواد آفت

 اند. مواد تشکیل شده گونه نیاآوری و دفن  برای جمع هایی نیاز به رنگ دارند. در برخی جوامع سازمان

، مگر آنکاه ظارف    ها را برداشت برچسب باید در ظرف اصلی خود نگهداری نمود و نباید  های حاوی مواد خطرناک را همواره  فرآورده -

داده و دوبااره روی آن  توان ماده خطرنااک را باه ظارف دیگاری انتقاال       اصلی خراب و غیرقابل استفاده شود. در چنین وضعی می

 برچسب زد.

 نباید مواد خطرناک را در ظروف مخصوص غذا نگهداری کرد. -

ها مخلوط کرد. مواد ناسازگار مثل آمونیاک و کلر ممکن است با همادیگر   را با سایر فرآورده زائدنباید مواد خطرناک خانگی یا مواد  -

 ، آتش بگیرند یا منفجر شوند. وارد واکنش شده

 رعایت شود. موردنظرسازنده در رابطه با استفاده صحیح از مادة  کارخانه های توصیه -

 هنگام استفاده از مواد شیمیایی خانگی سیگار کشید. نباید  -

 ، زیرا ذرات پراکنادة موجاود در هاوا    ها استفاده کرد کش ها یا آفت ، رنگکننده پاکدر مجاورت شعله آتش از اسپری مو، مواد  نباید  -

 ور شده یا منفجر شوند.  ها را مشاهده یا استشمام نمود( ممکن است شعله توان آن که نمی )

بهتر اسات   کهنه برای تمیز کردن ماده ریخته شده استفاده کرد.  پارچهتوان از  باید فوراً پاک کرد. می را  شده ختهیرمواد شیمیایی  -

ها باید در فضای بیرون تبخیر شاده و بعاداً در کاغاذ روزناماه      چه کهنهدستکش و عینک محافظ پوشیده شوند. مواد آغشته به پار

 . ای بدون منفذ پالستیکی در داخل سطل زباله گذاشت پیچیده و در کیسه

آوری زبالاه   تحویل کارکناان برناماه جماع    باید به طرز صحیح دفن کرد. زباله حاوی مواد خطرناک خانگی را باید  مواد خطرناک را  -

 توان برای آشنایی با این برنامه و کسب اطالعات بیشتر در مورد آن به مقامات محلی مسئول مراجعه کرد. می . مخصوص داد



 اداره کل آموزش پایه و همگانی

 

38 

 اقدامات محافظتی و مراقبتی در زمان وقوع حادثه

اداره باه   تلفان کاردن    نبایاد وقات را صارف     سوزی یا انفجار وجود دارد، باید فوراً محل سکونت یا کار را ترک نمود.  اگر خطر آتش -

 نشانی زنگ زد. با تلفن همراه یا از طریق تلفن همسایه به آتش توان از بیرون  آوری وسایل کرد. می ی یا جمعنشان آتش

  ای مرتفع و دور از محل سکونت یا کار مستقر شد.  برای دوری از استنشاق دودهای سمی بهتر است در نقطه -

، اطالعات الزم در ماورد آن را باه    اشد، باید ظروف حاوی آن ماده را پیدا کردهاگر کسی با مادة خطرناک خانگی تماس پیدا کرده ب -

 فوراً به اورژانس زنگ بزند. و  دست آورده 

های موجود روی برچسب به روز نبوده یاا نامناساب    . ممکن است توصیه ها را به دقت رعایت کند های کارکنان مرکز فوریت توصیه -

 ای را کرده باشند. مگر آنکه مأموران اورژانس چنین توصیه اده خوراکی بخورد م باشند. فرد مسموم نباید هیچ 

 مسمومیت ناشی از این مواد عبارتند از: عالئم

 تنفس مشکل -

 ، گلو و مجرای تنفسی ها و پوست تحریک چشم -

 تغییر رنگ پوست -

 سردرد و تاری دید -

 سرگیجه -

 یهماهنگعدم تعادل و فقدان  -

 دردهای شکمی و اسهال -

 ها کمک پزشکی درخواست شود. های پزشکی و مرکز کنترل مسمومیت عالئم فوق، باید از مرکز فوریت صورت مشاهدة در 

 ارار محل سکونت یا کب کبررسی هرچند وقت ی

را پیدا  بهتر است خانه را به نحوی بازرسی کرده و محل این مواد احتماالً ترکیبات خطرناک فراوانی در محل سکونت یا کار وجود دارند. 

باید  ،  اگر مادة خطرناک پیدا شد تا به عنوان راهنما بتوان از آن استفاده کرد.  باید از قبل لیستی شامل مواد خطرناک خانگی تهیه شود  .  کرد

های کارخانة  ، نگهداری و دفن آن، طبق توصیه که آیا اقدامات الزم در مورد نحوة استفاده در مقابل اسم آن عالمت گذاشته و مشخص کرد 

است یا خیر. نگهداری مواد شیمیایی خانگی در جایی دور از دسترس کودکان اهمیت زیادی دارد. یادمان باشد که   سازنده، انجام شده

مواد خطرناک خانگی  های دستشویی و روغن جال همگی جزء کننده ، پاک برها ، الک ناخن و الک هایی نظیر اسپری مو و بوبرها فرآورده

 وند.ش می محسوب

 انفجارات تروریستی

اند. این افراد برای ساخت  های مرسوم استفاده کرده ها و خرابکاران از ابزارهای انفجاری به دفعات و به عنوان یکی از روش تروریست

شوند. مواد الزم  میشوند، زیرا اطالعات الزم در این رابطه در کتب و منابع دیگر به راحتی یافت  وسایل انفجاری زحمت زیادی متحمل نمی

توان از خودروها و افراد استفاده نمود و  این وسایل می ییجا جابهتوان پیدا کرد. برای  ها می برای ساخت وسایل انفجاری را در خیلی از جا

 ها را از راه دور یا به وسیلة افراد انتحاری منفجر کرد. آن

شود. این حمالت در  ، اجتماعی و مذهبی استفاده می ، سیاسی اقتصادی رسانی به مؤسسات های متعارف برای تخریب و آسیب از بمب

 . شوند هزاران نفر کشته و مجروح می های شهرهای پرجمعیت سراسر جهان انجام گرفته و از این طریق  اماکن عمومی و در خیابان

 ها مشکوک شد: های پستی که باید به آن بسته

 اسی ارسال شده باشند.بوده و از فرد یا افراد ناشن رمعمولیغ -

 آدرس برگشت نداشته یا آدرسی دارند که نامشخص است. -

 (.«قرار داده نشود Xاشعه » ، محرمانه یا در معرض مثالً شخصی ها عبارات و کلمات خاصی نوشته شده است ) روی آن -

 دارای فویل یا سیم آلومینیومی یا بو و رنگ عجیب و غریب باشند. -
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 با آدرس برگشت انطباق ندارند.اند که  در شهری پست شده -

 اند. بندی شده دارای وزن و اندازه غیرمعمول بوده یا نامتقارن و ناجور دسته -

 ها نوشته شده است. ی روی آنا دکنندهیتهدعبارات  -

 دارای برچسب نامناسب یا غیرمعمول باشند. -

 ( باشند.زدن چسبمانند چندبار  های پستی متعددی ) بندی یا پاکت دارای بسته -

 دارای اشتباهات نوشتاری هستند. -

 یا اساساً آدرس غلط است. در محل نیست  اند که یا  به آدرس کسی ارسال شده -

 دارای عناوینی غلط یا بدون عنوان هستند. -

 اند. به آدرس کس خاصی پست نشده -

 آدرس با دست نوشته شده یا ناجور تایپ شده است. -

 مراقبتی اقدامات محافظتی و 

 ی شد، الزم است موارد زیر را رعایت کند:گذار بمبیق تلفن تهدید به کسی از طر اگر  -

 تا آنجا که امکان دارد از فرد تلفن کننده اطالعات به دست آورد. -

 و اظهارات او را ضبط کند. داشته نگهفرد تلفن کننده را روی خط  -

 موضوع را به اطالع پلیس و صاحب ساختمان برساند. -

 مراقبتی در زمان وقوع انفجار اقدامات محافظتی و 

اما بعد از توقف سقوط اشیا، فوراً آنجا را تارک   ؛کسی در حال سقوط هستند، فوراً در زیر میز محکمی پناه بگیرد اگر اشیای اطراف  -

 باید مواظب سقوط آوار باشد. باشد. هنگام خروج از ساختمان  ها پله راهها و  خوردگی سقف کند. مراقب ترک

 نباید تأخیر کرد. تر ساختمان را ترک کرده و برای به همراه بردن اشیای شخصی یا تلفن زدن  عهر چه سری -

 نباید از آسانسور استفاده شود. -

  مراقبتی بعد از خروج از ساختمان اقدامات محافظتی و 

 نباید توقف کرد. ای یا سایر نواحی بالقوه خطرناک  ، درهای شیشه ها در جلو شیشة پنجره -

ها دور شد تا مورد استفاده کارکنان اورژانسی یا سایر افارادی کاه مشاغول خاروج هساتند، قارار        روها یا خیابان ست از پیادهبهتر ا -

 گیرند.

 باید موارد زیر را رعایت کند: در زیر آوار مانده باشد،  اگر کسی  -

  برای دادن عالمت به نیروهای نجات استفاده کند. قوه چراغدر صورت امکان از 

  حرکات غیرضروری اجتناب کند.از 

 ( تواند نقاش یاک فیلتار خاوب را باازی       ای می ای پنبه مثالً پارچه بینی و دهان خود را با چیزی که در دسترس است بپوشاند

 کند(. سعی کند از طریق آن ماسک نفس بکشد.

 او را  صدا را شانیده و مکاان گرفتااری     ای که نزدیک او است ضربه بزند. با این کار ممکن است نیروهای نجات به دیوار یا لوله

 شناسایی کنند.

 در صورت امکان از یک سوت برای عالمت دادن به نیروهای نجات استفاده شود. -

  فریاد زدن آخرین چاره است، زیرا ممکن است مقادیر خطرناکی از مواد و گرد و خاک استنشاق شوند.  -

 



 

 

 

 

 

 اطفای حریق
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سوزی شناخت صحیح از آتش و  سوزی یکی از مخاطراتی است که هر روزه در زندگی با آن مواجه هستیم. برای مقابله با آتش آتش

آتش حاصل ترکیب سریع اکسیژن با ماده سوختنی است. هرگاه این ترکیب به شکل ناخواسته رخ های اطفای آن ضروری است. شعله  راه

 گوییم. سوزی می دهد یا از کنترل خارج شود به آن آتش

 

 

 

 سه عامل اصلی در ایجاد آتش نقش دارند:

 

 اکسیژن 

 ماده سوختنی 

 حرارت 

 

 دهند. این سه عامل در کنار یکدیگر مثلث حریق را تشکیل می

 

 

 

 ای سوختن است. های زنجیره ممکن است در برخی منابع از چهاروجهی حریق هم یاد شده باشد که وجه چهارم آن واکنش

شوند. آتش با قطع یا محدود کردن حداقل یکی از  های خاموش کردن آتش )اطفای حریق( هم بر اساس اضالع همین مثلث اجرا می راه

 شود: اضالع مثلث خاموش می

 

 

  گویند محدود کردن اکسیژن: به این روش اطفا، خفه کردن میقطع یا 

 

 ،گویند سرد کردن می قطع یا کاهش حرارت: به این روش اطفا 

 

 گویند. محدود کردن ماده سوختنی: به این روش اطفا، جداسازی می 

ترکیب اکسیژن با ماده  تواند موجب خاموش شدن آتش از طریق اخالل در روند های شیمیایی سوختن نیز می ضمناً قطع واکنش

 سوختنی شود.
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 ها سوزی بندی آتش طبقه

ها  اولین گام برای خاموش کردن آتش شناخت ماده در حال سوختن است، بر این اساس در منابع مختلف مواد سوختنی را به گروه

گیرد، حروف بزرگ انگلیسی که بر روی  بندی اساس انتخاب روش و ماده اطفایی هم قرار می اند، این گروه )طبقات( مختلف تقسیم کرده

بندی  کننده برای طبقات آتش بر اساس گروه شوند نیز بیانگر مناسب بودن آن خاموش نشانی( مشاهده می ها )کپسول آتش کننده خاموش

بندی  طبقه BSها وجود دارد که در اینجا بر اساس استاندارد  سوزی بندی آتش مواد سوختنی است. استانداردهای مختلفی برای گروه

 ها بیان خواهد شد: سوزی آتش

 

 مثال توضیحات گروه آتش

A جامدات قابل اشتعال 
مواد خشک، معموالً پس از سوختن از خود خاکستر به جای 

 .سوز باشند دار یا درونگذارند، ممکن است شعله می
 چوب، کاغذ، پارچه، پالستیک و ...

B بنزین، نفت، گازوئیل و ... .شوند سطحی سوزند، روی آب شناور می مایعات قابل اشتعال 

C  اشتعالگازهای قابل 
کنند، معموالً به سرعت و با  در حجم مشخص ایجاد انفجار می

 .شوند ور میحرارت کم شعله
 متان، پروپان و ...

D 

 لیتیم، سدیم، پتاسیم و ... .تولید شعله کنند توانند با اکسیژن هوا یا آب واکنش دهند و می فلزات قابل اشتعال

 .باشد نمیسطح از آموزش مورد نظر  نیگروه در ا نیا قیمشخصات و مقابله با حر

E برق و الکتریسیته 

 .ندارد حریق الکتریکی مطلق وجود

 .قبل از هر اقدامی باید جریان برق قطع شود

 .ممنوع است( قبل از قطع جریان اطفا با آب )به دلیل رسانا بودن

 کلیه لوازم برقی

 

 باشد. نمیگروه ششم نیز در این سطح از آموزش مورد نظر  توجه:

  



 اداره کل آموزش پایه و همگانی

 

43 

 ها کننده خاموش

ترین گام در اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آن، کنترل حریق در لحظات اولیه است، در صورت عدم کنترل سریع، گسترش  مهم

گذارد. در زندگی شهری معموالً در  های فراوانی را بر جای می حریق با سرعتی بسیار زیاد صورت گرفته و در مدتی کوتاه آسیب

برای  ها را کننده است شهروندان انواع و نحوه کار با خاموش ها )کپسول( هستند. الزم کننده ترین ابزار برای اطفای حریق خاموش سدستر

 فرابگیرند. انجام بهترین اقدام در زمان حادثه

 
 .تهران است نشانی آتشداوطلب  نشان آتشمنبع جدول جزوه 

 به این نکات توجه کنید:

 کننده آب قدرت پرتاب باالتری دارد و  ها بر اساس حجم و ماده اطفایی مشخص است، مثالً خاموش کننده قدرت پرتاب خاموش

است از  متر( دارد که الزم 2 قدرت پرتاب کمتر )در حدود CO2کننده  تواند از فاصله دورتر اطفا را انجام دهد ولی خاموش می

 د.تر به حریق استفاده شو فاصله نزدیک

 رو تا قطع نشدن جریان  گردد، از این در حریق گازها تا زمان قطع جریان گاز خاموش کردن شعله باعث انتشار گاز و انفجار می

 کردن مواد قابل اشتعال از شعله و جداسازی است. یا انتقال منبع به فضای باز، بهترین اقدام دور

 در شرایط ایدهسوزی جامدات و قدرت نفوذ آب(، برای  آل و امکان انتخاب، بهترین گزینه برای جامدات آب )به دلیل درون

به  CO2های الکتریکی  مایعات در حجم کم پودر و در حجم باال فوم )کف( )به دلیل سطحی سوز بودن مایعات(، برای حریق

 دلیل رسانا نبودن و مخرب نبودن این ماده اطفایی

 سوزی جامدات، معموالً موقتی است و حریق مجدداً شعله یق جامدات با پودر به دلیل دروناطفای حرگردد. ور می 

 کننده  خاموشCO2 های دیگری در دسترس بود از فوم یا  آمیزی ندارد، اگر انتخاب برای اطفای مایعات معموالً نتیجه موفقیت

 پودر استفاده کنید.

 کننده  خاموشCO2  از آن استفاده کنید یا در زمان  کند، بهتر است یا با دستکش الکتریسیته ساکن ایجاد میدر زمان تخلیه

 کننده را روی زمین بگذارید. استفاده خاموش

 کننده  خاموشCO2 تواند  کند ضمناً در صورتی که مستقیم به سمت بدن تخلیه شود می در زمان تخلیه صدای بلندی ایجاد می

 دی ناشی از سرماسوختگی شود.های ج زدگی و آسیب باعث یخ
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 کننده دستی اطفای حریق با خاموش

مثل )تواند خطرناک باشد  کننده اشتباه می کننده مناسب با حریق مورد نظر را انتخاب کنید، انتخاب خاموش در اولین گام خاموش

 (های الکتریکی استفاده از آب برای حریق

 

 

کار را در زمان استفاده از  ، )اینکننده را خارج کنید پین )ضامن( خاموش .1

کننده انجام دهید چراکه در زمان حمل ممکن است ناخواسته باعث  خاموش

 خارج شدن ماده اطفایی شوید(.

 

شعله را هدف قرار ) بیابید (بن حریق )ماده در حال سوختن را .2

 ندهید(.

 

 
 

 اهرم را فشار دهید. .3

 
 

 
 

 آتش را از یک سمت به سمت دیگر جارو کنید. .4

 
 

 کننده بر اساس نوع ماده و ظرفیت متفاوت است، اما به طور کلی برای  توجه داشته باشید که میزان پرتاب هر خاموش

متر با حریق مناسب است. )برای  2یا  1.5ای در حدود  هایی که به صورت عمومی در دسترس هستند فاصله کننده خاموش

 حرارت شعله را روی صورت خود احساس کردید به شعله نزدیک شوید(توانید تا اولین جایی که  کننده می تخلیه خاموش

 

 آتش کردن خاموشاقدامات 

 :(زمانی برای خاموش کردن آتش اقدام کنید که) به یاد داشته باشید

 .راه خروجی در پشت سرتان داشته باشید 

 سوزی از کنترل خارج نشده باشد. آتش 

  استفاده از آن را یاد گرفته باشید.تجهیزات الزم را داشته باشید و نحوه 

 

 :ضمناً

 لوله( را جلوترین نقطه آن و با دست غالب بگیرید. برای کنترل بهتر نازل )سر 

 .اگر شک دارید، سریعاً از محل خارج شوید و به مکان امن بروید 

 .پشت به باد بایستید 

  بودن راه خروج خود باشید.در حین اطفا مراقب باشید حریق شما را دور نزند، همواره مراقب باز 

 تماس بگیرید، برای این کار به این نکات توجه کنید: 125نشانی  سوزی با آتش به محض مشاهده آتش

 .با خونسردی به سؤاالت اپراتور جواب دهید و اطالعات کامل و دقیق از محل حادثه ارائه کنید 

 نگه دارید.نشانی آزاد  اید برای تماس آتش تلفنی را با آن تماس گرفته 
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 .از تجمع در اطراف محل حادثه خودداری کنید 

 قرار دهید. ترین خیابان اصلی نشانی در نزدیک سعی کنید فردی را برای راهنمایی آتش 



 

 

 

 

 

 تهیه سرپناه
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کند که به علت بروز سانحه یا بحران خطری متوجه  ها امر مهمی است. سرپناه زمانی ضرورت پیدا می هنگام سوانح و بحران تهیه سرپناه 

، اقامت در  بستگان و دوستان تواند شامل موارد زیر باشد: رفتن نزد در منطقه خارج از خطر می محل سکونت یا محل کار باشد. تهیه سرپناه 

 د.ان های امدادی با کمک مقامات دولتی برپا شده های جمعی که توسط گروه مراکز خصوصی و یا رفتن به اردوگاه

ای در داخل خانه یا ساختمانی دیگر که ایمن  ، در درجه اول الزم است به نوع سانحه توجه کرده و بعد در نقطه برای تدارک سرپناه

فکر پناهگاه بود. مثالً برای مصون ماندن از گردباد بهتر است در خانه به جایی پناه برد که در طبقه پایین و دور از در و پنجره و است به 

 د.طلبد که بعداً به آن پرداخته خواهد ش ای، سرپناه خاص خود را می دیوارهای خارجی باشد. هر نوع سانحه

توان کیف نجات را به آنجا برد و  ، دارو و امکانات اولیه بهداشتی هستند، اما می ، غذا رای آبهای عمومی معموالً دا هرچند که پناهگاه

ها باید با عده زیادی زیر یک سقف زندگی کرد که وضع دشوار و  اعضای خانواده را برای مدتی تأمین نمود. در این اردوگاه نیازهای 

 .لین اردوگاه نیازی مبرم بوده و رعایت قوانین اردوگاه الزامی استباشد. در چنین وضعی همکاری با مسئو ناخوشایندی می

که مقامات مسئول  یباشد. تا زمان مدت یهایی با توجه به نوع سانحه یا بحران ممکن است کوتاه یا طوالن زمان اسکان در چنین اردوگاه

طور مداوم گوش به اخبار رادیو بود. اگر زمان اسکان در  د بهها به مصلحت نیست. بای ، ترک این اردوگاه وضعیت عادی را اعالم نکرده باشند

 .اندازه کافی بود ، باید به فکر تأمین آب و نان و سایر مایحتاج خانواده به  هر جایی طوالنی شد

 تأمین آب

  دارند. نیاز روزانه افراد به آب اندازه کافی آب بخورند. افراد زیادی به بیش از دو لیتر آب در روز احتیاج  باید اجازه داد که افراد به

 .باشد ، وضع جسمانی و نیز زمان بروز سانحه می ، فعالیت فیزیکی تابع سن

 اندازه کافی آب مصرف کرده و تالش شود   امروز به .، مگر آنکه مسئولین چنین دستوری داده باشند بندی نشود آب جیره گاه چیه

توان با فعالیت  لیوان آب در روز بخورد. می 4چ شرایطی نباید هر فردی کمتر از تا برای فردا آب بیشتری تأمین گردد. تحت هی 

 .کم روزانه یا استقرار در جای خنک مصرف آب را به حداقل رساند

 ( بعد از  کشی نامطمئن، آب چشمه یا آب برکه های مشکوک )نظیر آب لوله آب آشامیدنی نباید آلوده باشد. در صورت لزوم آب

نباید اجازه  ، در صورت امکان باید استفاده از آب به تأخیر بیافتد اما در هر حال  پذیر نباشد وند. اگر تصفیه امکانتصفیه مصرف ش

 .شود یآب داد که بدن دچار کم

 کشی  یا مسئولین در مورد وجود مشکل در سیستم لوله وجود دارند  های آب یا فاضالب  مبنی بر شکستگی لوله ییها اگر گزارش

. باید همه اعضای  داده باشند، بهتر است برای پیشگیری آلودگی آب در خانه، شیر اصلی ورودی آب به منزل را بست هشداری

 .خانواده با این کار به خوبی آشنا باشند

 وا را توان از طریق باز کردن شیر آبی که در باالترین بخش خانه قرار دارد، ه ، مییکش برای استفاده از آب موجود در سیستم لوله

ترین بخش قرار گرفته  توان از شیر آبی که در پایین ریزد، اما می کشی هدایت کرد. قدری آب از این شیر می به داخل سیستم لوله

 .است آب تهیه کرد

 اند. سپس دریچه خروج آب  جریان برق و گاز قطع شده ، باید مطمئن شد که  برای استفاده از آب گرم موجود در تانک ذخیره آب

و شیر آب گرم باز بماند. قبل از آنکه جریان برق و گاز مجدداً برقرار  دریچه ورودی بسته شود  قسمت پایین تانک باز شود. در 

اگر جریان گاز قطع شده باشد، الزم است افراد متخصص برای برقراری مجدد  .مجدداً پر نمود تانکر آب گرم را  شوند، بهتر است 

 .آن اقدام کنند

 منابع آب

اگر هیتر آسیب ندیده باشد( و آب جاری در سیستم  ، آب موجود در هیتر ) : یخ شرایط بحران، منابع آب فاقد خطر عبارتند از در

 .یکش لوله

، آب  هیشو ، آب آب ها سیستم گرمایشی خانه( آب برکه ، آب موجود در بویلرها ) : آب موجود در رادیاتورها منابع نامطمئن عبارتند از

 ها شنا و حوضاستخرهای 
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 تصفیه آب

، مسواک زدن و تهیه یخ  ، شستشوی ظروف غذا ، تهیه غذا یا شستشوی مواد خوراکی قبل از استفاده از آب منابع نامطمئن برای شرب

، حصبه و  ، وبا هایی از جمله اسهال خونی هایی است که موجب بیماری ، حاوی میکروب باید آن را تصفیه کرد. آب آلوده غیر از بو و طعم بد

 .شود هپاتیت می

ها  ای از این روش ها کامالً قابل اطمینان نیستند. بهتر است از مجموعه از آن کدام چی، اما ه چندین روش برای تصفیه آب وجود دارند

چه تمیز آن را صاف یا چندالیه پار کن صاف ینشین شده یا به کمک چا ذرات معلق در آب ته ، باید صبر کرد تا  استفاده کرد. قبل از تصفیه

 .کرد. باید در کیف نجات امکانات الزم برای روش تصفیه مورد نظر وجود داشته باشند

 :سه روش برای تصفیه آب وجود دارند

 جوشاندن 

 کلرزنی 

 تقطیر 

اتمام یا آب ذخیره رو به  ها برای تصفیه آب نامطمئن در شرایط اضطراری یعنی شرایطی که آب تمیز در دسترس نیست  این روش

 .گیرند ، مورد استفاده قرار می گذاشته است

 جوشاندن

، آب باید حدود یک دقیقه تمام جوشانده شود.  باشد. در یک کتری یا قوری نسبتاً بزرگ ترین روش تصفیه آب می جوشاندن مطمئن

استفاده از جابجایی این آب در دو ظرف  کامالً سرد شود. با بخشی از این آب بخار خواهد شد. قبل از مصرف این آب، باید اجازه داد تا 

 .توان اکسیژن را مجدداً به آن برگرداند و مزه آن را بهتر نمود می

 کلرزنی

یی جا درصد هیپوکلریت سدیم نیز آب را تصفیه نمود. از آن 6تا  25/5ها به کمک مواد شوینده خانگی حاوی  توان با کشتن میکروب می

 .یابد، بهتر است از مواد موجود در ظروف باز نشده یا تازه بازشده استفاده کرد کاهش می که قدرت این مواد با گذشت زمان 

، آب حاصله  . بعد از نیم ساعت لیتر( اضافه کرده و به هم زد 4( را به یک گالن آب )یخور یقاشق چا 8/1قطره از این مواد ) 16توان  می

 15 کننده اضافه کرده و اجازه داد تا  باید مجدداً به آن ماده پاک جود نداشته باشد، دهد. اگر چنین بویی و هنوز مختصری بوی مواد را می 

دگی دقیقه دیگر باقی بماند. اگر باز هم بویی از آن استشمام نشد، الزم است آن را دور ریخته و از منبع آب دیگری استفاده شود )دال بر آلو

 . (العاده شدید آب فوق

 تقطیر

، فلزات  ها ، اما در روش تقطیر عالوه بر حذف تمامی میکروب برند های موجود در آب نامطمئن را از بین می یکروبدو روش قبلی اغلب م

آوری بخار آن به  شوند. تقطیر عبارت است از جوشاندن آب و بعداً جمع ، امالح و سایر مواد شیمیایی موجود در آب نیز برداشته می سنگین

 .باشد های موجود در آب می فاقد نمک و اغلب ناخالصی صورت قطرات متراکم. آب حاصله

ای را به دستگیره درب ظرف محکم بست. سپس درب  دار را تا نصف از آب پر نموده و کاسه توان ظرفی درب می ،  برای انجام تقطیر

دقیقه  20 ب موجود در ظرف باید دهند کاسه باید مستقیماً آویزان شده و به سطح آب برخورد نکند. آ ظرف را وارونه روی آن قرار می

 .، آب مقطر است کاسه جمع شده در  . آب  جوشانده شود

 های تصفیه آب مقایسه روش

ها )مانند فلزات  روند. در روش تقطیر عالوه بر این، سایر آلودگی ها از بین می در هر سه روش جوشاندن، کلرزنی و تقطیر، میکروب

 .شوند می حذف یزن( …سنگین، امالح، مواد شیمیایی و 

 مواد غذایی

 دار نگهداری شوند مواد خوراکی در ظروف درپوش. 
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 وسایل پخت و پز تمیز نگهداری شوند. 

 ها در ظروف دربسته نگهداری شده و بعداً در جای مناسب دفن گردند زباله. 

 شده استفاده شود یها مرتباً با آب و صابون شسته شوند. باید از آب تصفیه یا ضدعفون دست. 

 آماده استفاده شود یها خشک ریبرای شیرخواران فقط از ش. 

 هر نوع مواد خوراکی که با آب آلوده تماس پیدا کرده باید دور ریخته شود. 

  ساعت یا بیشتر در دمای اتاق باشد را باید دور ریخت 2هر نوع ماده غذایی که بیش از. 

 باید دور ریخت هر نوع ماده غذایی که بو، رنگ یا ظاهر غیرمعمول دارد را. 

 هر نوع ماده غذایی کنسرو شده که قوطی آن باد کرده یا فرورفته )حتی اگر ظاهراً سالم به نظر برسد( را نباید مصرف کرد. 

 (حتی اگر ظرف آن سالم به نظر برسد )  از مصرف هر نوع ماده غذایی که بو یا ظاهری غیرمعمول دارد باید خودداری شود. 

 ی تهیه شیرخشک شیرخواران استفاده شوداز آب تصفیه شده برا. 

 رود ها در محل سکونت تجمع پیدا کنند، زیرا هم احتمال بروز حریق و هم امکان آلوده شدن بیشتر می نباید زباله. 

اقی توان مصرف کرد، حتی اگر کامالً سرد باشند. اگر بلورهای یخ در این مواد هنوز ب مواد غذایی منجمد شده را معموالً می توجه:

 .توان آن را مجدداً منجمد نمود؛ اما در مواردی که تردید وجود دارد، بهتر است آن را دور ریخت باشند، می

 پخت و پز

 های جایگزین پخت و پز )مثالً منقل( استفاده کرد در شرایط اضطراری باید از روش. 

 استفاده کردپز در فضاهای باز  نیک و مسافرت یا کباب های مخصوص پیک توان از اجاق می. 

 توان بدون گرم نمودن مصرف نمود ای را می غذاهای کنسرو شده کارخانه. 

 توان به ترتیب زیر عمل کرد برای گرم نمودن غذاهای کنسرو شده می: 

 برچسب قوطی برداشته شود. 

  کامالً شستشو داده و ضدعفونی کرد قوطی را باید. 

 باید باز نمود ، درب قوطی را  قبل از گرم نمودن. 

 شرایط بدون برق

 :توان از دو روش زیر استفاده کرد جریان برق قطع است می برای نگهداری مواد خوراکی در شرایطی که مدتی طوالنی 

 انباری مناسب برای غذاهای فاسدشدنی تهیه شود. 

  :روز  4تا  3مترمکعب( مواد غذایی را به مدت  3/0)فوت مکعب  10تواند حدود  کیلو یخ خشک می 10 از یخ خشک استفاده شود

گی  دید باید موارد احتیاط را رعایت کرده و برای جلوگیری از آسیب در زیر صفر درجه نگهداری کند. هنگام استفاده از یخ خشک 

 .های کلفت و خشک پوشیده شوند دستکش

 



 

 

 

 

 

 چادرزنی
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 مقدمه

 مبحث چادرزنی بر مبنای آخرین اطالعات آموزشی در زمینه چادرزنی و اسکان اضطراری تهیه شده است.

 ساخته )مصنوعی( سرپناه پیش

 چادر

 

 

 یبه عنوان سرپناه اضطرار نقش چادر

سازی برای  به سرپناه روی آورد و به دنبال آن در پی ایمن موجودی است که برای بقای خویش از گزند روزگار ابتداطور کلی انسان ه ب

آوارگی ناشی از  خانمانی و بی هنگامخصوص  بهدر شرایط اضطراری پس از سانحه  .را مقاوم ساخت و تبدیل به مسکن نمود آن ،حفاظت

 :دهد ترین سرپناه به نیازهای زیر پاسخ مین و متداولعنوان اولی هچادر ب، زلزله و ... جنگ

 و بیماری آفتاب گردوخاک، باد، قبیل باران، برف، کاهش اثرات مخرب عواملی از :بهداشت پناهنده .1

تازگی همه چیز خود  منزلت افرادی که به شان وکمک به تحکیم و تیاز محرومای  درجه نیتأم منزلت پناهنده: محرومیت و .2

 اند. دادهرا ازدست 

خطر دزدی را کاهش  :عنوان مثال به .ندک نیتأمرا  دهقادر است که حفاظت فیزیکی خانوا اندک، چند هرچادر  امنیت پناهنده: .3

 آورد. داده و احساس ایمنی را در میان افراد فراهم می

مراقبت از کودکان و انجام فرایض  سوخت، داری غذا، آوری و نگه تواند مکانی برای جمع چادر می حمایت از معیشت پناهنده: .4

 د باشد.افرامذهبی و دیگر امور 

در  بتوانندشود تا این افراد  گردد برگزیده می هایشان ویران میحل پس از زلزله توسط افرادی که خانه عنوان اولین راه غلب بهاچادر 

 را بهبود بخشند. به تدریج با اعمال تغییراتی آن ومراقب مایملک خویش باشند  ساکن شده،شان  نزدیکی خانه
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 ؟چادر چیست

 فلز و ،اسکلتی از جنس چوب باو نایلون ضخیم  دارای پوششی به جنس برزنت، کتان اغلبای از پیش طراحی و ساخته شده که سازه

 شود.های مختلف ساخته میهای متفاوت به منظور کاربریکه در اندازه استغیره 

 اسکان اضطراری چادر درمزایای استفاده از 

 سبک بودن .1

 حجم بودنکم .2

 در دسترس بودن .3

 داشتن حمل و نقل آسان .4

 نشد سریع و آسان برپا .5

 بودن نهیهز کمارزان و  .6

 انبار کردنو  داریگهنآسان  .7

 .(گرددمسکن می نیتأم همین موضوع سبب پیگیری در خصوص بازسازی و) موقتیمحل سکونت  .8

 (شود.دیدگان میموجب آرامش روحی و روانی آسیب )که نیروهای امدادی در صحنه حضور شاخص هنشان .9

 

 ها محدودیت معایب و

 (ذخیره مواد غذایی ها و حفاظت اموال، دامندارد )را اساسی سرپناه  اتیاز خصوصبرخی  .1

 فضای کافی برای اقامت یک خانواده را ندارد. .2

 قابل توسعه نیست. .3

 گیری از آن کوتاه است. زمان بهره باشد و استحکام آن اندک می .4

 مواد خطرساز بسیار ضعیف است. سوزی و در برابر آتش .5

 .گیرد سرمایش و گرمایش آن به سختی صورت می در برابر سرما و گرما مقاوم نیست و .6

 

 

 انواع چادر

 چادرهای انفرادی .1

 درهای گروهیاچ .2

 چادرهای فرماندهی و انبار .3

 چادرهای ایلیاتی .4

 ابتکاریچادرهای  .5

 بانچادرهای تفریحی و گردشگری و سایه .6

 چادرهای مکانیکی .7
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 های مختلف چادر قسمت

 باشد. های جوی و اقلیمی و ... متفاوت می نیاز، کاربری، شرایط و ویژگی بر اساس: جنس بدنه بدنه اصلی چادر 

 پوشش ضد آب 

 3  تکه سقف 4قطعه پل 

 6  سقف تکه کیقطعه 

 6  تکه پایه 2قطعه 

  رشته( 12)طناب 

 ( 20میخ )عدد 

 

 

 پنکات مهم قبل از برپایی چادر 

  دشوای انتخاب  محل نصب چادر با دقت ویژهباید. 

 به جهت حشرات درون خاکی( خوبی کوبیده شود به ار آن، زمین زیر چادر در صورت امکان قبل از برپایی( 

 درجه باشد(. 10از نباید بیش ) باید شیب محل استقرار تنظیم شود ،از برپایی چادر پیش 

 گردد.ترمیم در صورت معیوب بودن  ...( بازدید شود )سوراخ، پارگی و طور کامل بهچادر باز شده و  ،از برپایی پیش 

 طناب ،ها رکیت،میخ هاشود. بررسیمتعلقات آن  دیگر ها و 

 شود نظر گرفتهزاویه تابش نور خورشید در  جهت وزش باد غالب منطقه و. 

 شودمعیوب استفاده ن یها قسمت متعلقات و امکان از در صورت. 

 انتخاب محل برپایی چادر

  دور از خطر باشد.و  در محلی امن 

 .خشک و بدون گل و الی باشد 

  و امکان کوبیدن میخ را داشته باشد. اشدسنگالخ نبیا خاک آن سست 

  باشد.ندرجه  10شیب محل برپایی بیش از 

  داشته باشدننم و رطوبت زیاد. 

  نباشد پردرختو مناطق  سال کهنزیر درختان بلند و (از محوطههای خالی از درخت استفاده شود). 

 های گود و حریم رودخانه در محل(.خطر بروز سیالب) نباشد ها 

 مرتفع و قلههای  در محل (خطر باد و صاعقهنباشد )ها. 

  (احتمال سقوط بهمننباشد ) ریگ برفدر مناطق. 

 آوری زباله و فضوالت و فاضالب نباشد. های جمع در نزدیکی محل 

 ترانس دار نباشد. برق چراغهای مرتفع و تیرهای  در کنار ساختمان 

  و ... نباشد. ها مورچهدر کنار و یا روی النه حیوانات مانند 

 ها نباشد. در نزدیکی چاه  
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 چگونگی برپایی چادر

 گردند. دار با روش مشابهی برپا میبیشتر چادرهای تیرکهر نوع چادر روش مخصوص برپایی به خود را دارد اما 

 باید کار گروهی و تیمی را برنامه تیم برپایی چادر ابتداتقسیم وظیفه کنند. کرده و ریزی 

 قسمت خارج کرده و کیفچادر را از داخل کارتن یا امدادگر  2 .دبندی چادر را باز کنی بسته از نظر سالمت  با دقتهای مختلف را

دیگر اعضای گروه تقسیم وظیفه کرده و از ازدحام در اطراف کیف خودداری کنند تا هنگام خارج کردن  .ندکنمی بررسیو تعداد 

 تجهیزات، آسیبی به سایر امدادگران نرسد.

 گونه بگیرید. چادر باید به در نظرزاویه باد غالب منطقه را  از نصب چادر، پیشاد به پهلوی آن برخورد کند ای برپا شود که ب

 درجه از پشت به کنج مخالف درب باز شده برخورد نماید. 45درجه( و یا با زاویه  90)زاویه برخورد 

  باشد. مترمربع 48حداکثر  و متر 12 حداقلباید محل برپایی چادر 

 نباشد زیت نوکجسم  زیر چادر سنگ و. 

  دنیکنصب  مطابق با تصویر را (چهار تکه لوله با فنر متصل ،هر قطعه)سه قطعه اصلی بام. 

  دقطعه لوله ارتباطی تکمیل کنی 6بام چادر را توسط. 

 پایه( راتکه 2قطعه  6های چادر ) صورت همه بدر زیر قسمت سقف قرار دهید. زمان و یا از یک طرف به ترتیب 

 

 

 

 

 

 

گردد، پس روش  خاک و ... می پر شدنها و  روش خرچنگی موجب آسیب به قسمت مفصل پایه ها زیر سقف به گذاشتن پایه :1نکته 

توان از این روش استفاده خردسال باشند می ایو  قد کوتاهمناسبی برای برپا نمودن اسکلت چادر نیست. اگر هنگام بالیا تیم برپایی افراد 

 .باشد یماستفاده از روش خرچنگی در مسابقات ممنوع کرد. 

هم وصل و  به کامالًها را داخل منافذ مورد نظر قرار دهید تا هنگام برپایی، مفاصل برای استحکام و استقرار مناسب اسکلت، پین :2نکته 

 چفت گردند.

 هید.قرار د شده، کامل اسکلت ریزرا در  بدنه اصلی چادر 

 دیقرار دهروی اسکلت  بخش پل مثلثی در زوایا یا سوراخ روی قطعه مثلثیهای چادر را در  قالب. 

. 
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 های کف را در میخ سپس حلقهبه اسکلت  (شود با استفاده از گره پاپیونی )که به راحتی باز میبندهای چادر را  های پایه انداخته و

 بندیم. می

 

 

 

 

 

 

  روی چادر و پوشش  زبان همهای  که نوشته به طوریپوشش ضد آب را روی اسکلت

 روی هم قرار بگیرد ولی الزامی نیست( ها نوشته)بهتر است  دهیم. قرار می یکدیگر بیفتد

 

 

 

 برای پیشگیری از جابجایی بندهای روی بندیم بندهای پوشش ضد آب را به اسکلت می .

از بخش پل مثلثی در زوایا عبور ها را های سقف، بهتر است پیش از بستن بندها، آن میله

 داده و سپس ببندیم.

 

 

 

 

 کنیم. های روکش وصل می ها را به حلقه نابط 

 

 

 

 

 یا  که قسمت صلیبی به صورتخالف جهت کشش طناب بر درجه 45 با زاویه را ها خیم

 زمین به( 3/2) یا اندازه بهمتر از چادر  2 تا 5/1فاصله  اهای آن رو به بیرون باشد بحلقه

 باشد. هاآن به کردن طناب باز و بستن امکان تا به آسانی مکوبیزمین می میکوب یم
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به زمین  های پوشش و روبروی حلقه ها باید در یک خطداشته باشید میخ خاطره ب: 1نکته 

 شوند. هکوبید

 

 

 

 

 

محیطی رای ایجاد استحکام و قوام مناسب چادر با توجه به جنس خاک و شرایط ب: 2نکته 

گردد و در برخی مناطق که های متفاوت استفاده میهایی با اندازهو جوی منطقه از میخ

ها را به اجسام سنگین امکان زدن میخ بر زمین وجود ندارد، برای مهار کردن چادر طناب

 .میبند یمو ...  سنگ تختهمانند بلوک، جدول سیمانی، 

  گره استفاده ازبه ،طنابهای قابل تنظیمبه میخ چادر را یهاهای اطراف میبه یمدنب 

ها نیز بخش اضافه طناب در ضمنهای روی میخ به زمین نچسبند. طناب که یطور

 .(شود یم)طناب در صورت برخورد با زمین رطوبت و آلودگی را به خود جذب کرده و زود پوسیده  باید جمع گردد

 

 

 

ها پوشش ضد آب  شود که پس از بستن طنابای انتخاب  به گونه ها باید محل میخ :3نکته 

ها نیز با زاویه  چنین طناب . همندکایجاد  درجه 45زاویه  اسکلت فلزی و بدنه اصلی چادر اب

 90زاویه  همها نسبت به  ها و طناب ها بسته شود در نتیجه امتداد میخ درجه به میخ 45

 بود. درجه دارند که در این صورت حداکثر مقاومت را دارا خواهند

 ییهوا، شرایط آب و جهت تابش نور خورشید گرفتن نظر با در را درب چادر 

که نوشته روکش  طوری سردسیر و گرمسیر(، جهت وزش باد غالب منطقه، به)

 کنیم. می بازسمت درب ورودی چادر قرار گیرد،  چادر به

 پنجره، برای تهویه داخل چادر انتها در خطر انداختن برای پیشگیری از ورود جریان شدید باد در داخل چادر و به .کردهباز  راها 

 کنیم. استحکام و ایستایی چادر پنجره رو به باد را بسته و پنجره مخالف را باز می
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 آوری چادر جمع

کردن  اولین اقدام در هنگام جمع ،برپایی هشود. به بیان دیگر آخرین اقدام در مرحل ترتیبی که برپاشده، جمع می برخالف چادر هر

 .استچادر 

 جوار همهای چینش چادرهای  انواع روش

 

 روش خطي 

 

 

 

 

 روش شطرنجي

 

 

 

 

 روش روبروی هم

 

 

 

 

 داری چادر نگه روش

 کردن باید از چادر جدا شوند. از جمع پیشها  طناب 

 است. ، بسیار مهمکردن خشک بودن چادر هنگام جمع 

 های چادر پاک شود. آلودگی تمام باید ،کردن چادر از جمع پیش 

 و از تهویه مناسبی برخوردار باشد.بوده داری چادر باید خشک  مکان نگه 

 شود. بررسیاز نظر جوندگان و بید  چادر پیوسته داری محل نگه 

 باشد. مناسبی برخوردار ءو اطفااعالم از سیستم چادر باید داری  محل نگه 

 نباشد. خورشید در معرض تابش مستقیم نور چادر 

 پارگی یا سوراخ در صورت.شدگی، پیش از نصب مجدد، ترمیم شود 



 

 

 

 

 

 بازگشت به وضعیت عادی
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 هایی در مورد حفظ سالمتی و ایمنی توصیه

بازسازی بعد از یک حادثه معموالً روندی تدریجی است. حفظ سالمتی جسمی و روانی و نیز ایمنی در درجه اول اهمیت قرار دارند. 

تر کند. در این بخش، راجع به  تر و راحت تواند روند بازسازی را سریع های موجود در جامعه می آشنایی با نحوه دسترسی به مساعدت

 .و زندگی عادی برگردند ، اجتماع  کند تا زودتر به خانه کمک می به افراد گوییم که  اقداماتی می

 کمک به مجروحان

  مگر آنکه در معرض خطر مرگ یا آسیب  کرد  جا جابه افراد مصدوم و مجروح بررسی شوند. افراد دچار جراحات شدید را نباید

کرد، اول ناحیه گردن و پشت او را باید ثابت کرده و بعداً  جا جابهرا ضرورتاً  هوش یبمصدوم  بیشتر باشند. اگر قرار است 

 .درخواست کمک فوری بشود

  راه هوایی را پاک کرده و تنفس دهان به دهان  در موقعیت تنفس مصنوعی قرار داده اطیبااحت اگر مصدوم تنفس ندارد، او را باید ،

 .را شروع کرد

  که در معرض گرمای شدید هم قرار نگیرد اما باید مواظب بود  کرد.  توان با پوشاندن پتو حفظ می دمای بدن مصدوم را. 

 مایعات خورانده نشود هوش یببه فرد  گاه چیه . 

 حفظ سالمتی

  بار  وقت یک هرچندبندی کرده و گام به گام پیش رفت. باید  اولویت باید از خستگی بیش از حد پرهیز کرد. در انجام کارها باید

 . استراحت کرد

  مقدار کافی آب فراموش نشود مصرف. 

 تغذیه خوب فراموش نشود. 

 های کلفت مخصوص کار پوشیده شوند چکمه و دستکش . 

 باید با آب تمیز و صابون شست ها را  بار دست وقت یک هرچند. 

 حفظ موازین ایمنی

 نشت گاز ، آلودگی آب ها مانها، آلودگی ساخت مثالً مسدود شدن جاده )  باید مراقب مشکالت جدید ایمنی ناشی از حادثه بود ،  ،

 (.های برق و سطوح لغزنده ن سیم دید ، آسیب ها شکسته شدن شیشه

 مسدود  های برق مثالً انتشار مواد شیمیایی، سقوط سیم)  مشکالت مربوط به ایمنی و سالمت را باید به مقامات مسئول اطالع داد ،

 ...( ها، حیوانات مرده و شدن راه

 برگشت به خانه

 گشت به خانه هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی مشکالتی به همراه دارد. بیش از هر چیز الزم است احتیاط رعایت شودبر. 

 د:باشن های عمومی شامل موارد زیر می توصیه 

  ها برای پیگیری آخرین اخبار و گزارش یک رادیوی دستی  همراه داشتن . 

  ه دید های آسیب برای بررسی وضع خانه قوه چراغ استفاده از . 

ای تولید شود و در صورت نشت گاز موجب انفجار  حتماً روشن کرد، زیرا ممکن است جرقه را باید  قوه چراغقبل از ورود به خانه،  : توجه

 .گردد

  (مخصوصاً مارهای سمی )  حیوانات خطرناک مواظبت از خود در برابر 

  میان آوارها برای حرکت در  یدست چوباستفاده از یک 

 های تهدیدکننده حیات فقط برای گزارش دادن وضعیت از تلفن ثابت  استفاده  محدود کردن 

 روهای دچار  ها و پیاده ، جاده ها ، پل دیوارها های برق و  ، سیم مواظب سقوط اشیا ، باید  بیرون رفتن در صورت ها.  از خیابان دور شدن

 .دیدگی بود آسیب
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 ز ورود به خانهقبل ا

  دیده بود های آسیب ، نشت گاز و سازه های برق و مواظب سیم قدم زده  اطیبااحتدر بیرون از خانه باید. 

  قبل از ورود باید حتماً یک کارشناس آن را بررسی کند وجود دارد شکی  نیتر کوچکاگر در خصوص ایمنی خانه ،. 

  وارد خانه نشد در موارد زیر نباید: 

  بوی گازاستشمام 

  شدن آب سیل در اطراف خانه جمع 

 کارشناسان و عدم اعالم ایمن بودن آن توسط  سوزی  گی خانه به علت آتش دید آسیب 

 هنگام ورود به خانه

  گی توجه شود دید آسیب وارد خانه شده و به وجود  اطیبااحتباید . 

 باید مواظب اشیای ناپایدار و سطوح لغزنده بود . 

 د:توجه شو باید  به موارد زیر نیز

o و فوراً  ای را باز کرده  باید پنجره فس گاز،  استشمام بوی گاز یا شنیده شدن صدای ریزش یا فس صورت  در :گاز طبیعی

از خانه همسایه موضوع را به  توان  . می . در صورت امکان دریچه اصلی گاز در بیرون خانه مسدود شود آنجا را ترک کرد

، یتور چراغ،  که برقراری مجدد جریان گاز، نیاز به یک کارشناس دارد. نباید از نفت دانست  اطالع اداره گاز رساند. باید 

که نشت  ه استفاده کرد و نباید سیگار کشید، مگر اطمینان پیدا کرد  دید شمع یا مشعل برای روشن کردن خانه آسیب

 .گاز یا مواد محترقه وجود ندارد

o های فرد  سیستم برق خانه را باید بررسی کرد، مگر آنکه لباسن: ز جرقههای قطع شده، آتش گرفته یا  سیم

آنکه با آب تماس داشته یا از ایمنی خودش نامطمئن باشد. در صورت امکان جریان برق را باید در  ، یا مرطوب بوده

ها را  . المپ کرد جعبه فیوز اصلی قطع کرد. اگر وضع ناامن باشد باید فوراً ساختمان را ترک کرده و درخواست کمک 

تا  درخواست شود  کار برقاز یک  لزوم  در صورتکه خطری وجود ندارد.  ، مگر آنکه اطمینان داشت  نباید روشن کرد 

 .سیستم برق خانه را بررسی کند

o فوراًفروریختن است، باید  در حالکه خانه  اگر کسی احساس کرد ا: ه ها و دودکش ، ستون ها خوردگی سقف ترک 

 .آنجا را ترک کند

o از برق  ها را  توان بعداً آن باید از فیوز اصلی قطع شود. می اند، جریان برق  اگر اثاثیه منزل خیس شدهل: منز اثاثیه

ها را بررسی کنند. عالوه  ای، آن . قبل از استفاده مجدد از این وسایل، الزم است تعمیرکاران حرفه خشک کرد کشیده و 

 .بررسی شود کار برقید توسط یک بر این، سیستم برق منزل نیز قبل از استفاده مجدد با

o قبل از استفاده از آب با مقامات  ، باید شیر فلکه اصلی آب بسته شود اند ه دید ها آسیب اگر لولهب: سیستم آب و فاضال .

قبل از  باید  پمپ زده و آب آن  چون آب ممکن است آلوده شده باشد. چاه آب را باید  اداره آب محل تماس گرفته شود 

های فاضالب اطمینان  ها باید از سالم بودن لوله از نظر وجود آلودگی آزمایش شود. قبل از استفاده از توالت  استفاده

 . داشت

o بهتر  رود سیل می اگر احتمال آلودگی یا تماس مواد خوراکی و آذوقه موجود در خانه با آب ه: مواد خوراکی و آذوق ،

 . ها را دور ریخت است آن

o زیرزمین خانه پر از آب شده باشد، برای جلوگیری از تخریب، الزم است آن را به تدریج تخلیه کرد اگره: زیرزمین خان  

، اطراف زیرزمین هنوز پر از آب باشد، احتمال ریزش دیوارها و پرشدگی  (. اگر هنگام پمپ زدنسوم کیهر روز حدود  )

 .مجدد زیرزمین وجود دارد

o مواظب سقوط اشیا بود باید ا: ه کمدها و کابینت باز کردن. 

o ها یا مواد شیمیایی خطرناک تماس پیدا کرده  ، باکتری هر چیزی را که با فاضالبه: خان اشیا و اثاثیه کردن زیتم

 . باید ضدعفونی کرد است، 
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o های تعمیر و نگهداری را نزد خود و اسناد هزینه بهتر است از اشیای صدمه دیده، عکس گرفته  ه: تماس با مأمور بیم 

 . نگه داشت

 بینی حیوانات  بار ماهیت غیرقابل پیش . در شرایط ترسناک و حوادث فاجعه باید مواظب حیوانات وحشی و سایر جانوران بود

خود و اعضای خانواده، باید نحوه تعامل با حیوانات وحشی در چنین شرایطی را  برای محافظت از  . افراد  شود وحشی دوچندان می

 .بدانند

  یا محل دامپزشکی اداره فوراً  حیوان زخمی یا منزوی نزدیک شد و یا سعی کرد که به آن کمک کرد. بلکه بهتر است  نباید به 

 .کرد باخبر را مربوط نهادهای

  را نجات داد. این حیوانات احتماالً احساس ترس کرده و ممکن است خود ها  آن کرد  نباید به حیوانات وحشی نزدیک شده و سعی 

 .ندازندیب ، حریق و سایر خطرات  را در سیالب

 جانورانی نظیر مار به دلیل فرار از سیل معموالً به  .نزدیک شد نباید  اند،  به حیوانات وحشی که وارد محل سکونت کسی شده

ه شد، بهتر است در چنین موقعیتی با جانوری مواج کسی  مانند. اگر  می جا همانطبقات باالی خانه پناه برده تا خاتمه سیل 

یا با آن  جانور را گرفت  یا راه فراری برای جانور در نظر بگیرد. جانور معموالً آنجا را ترک خواهد کرد. نباید  ای را باز کرده  پنجره

 .باید به اطالع اداره دامپزشکی یا سایر نهادهای مربوط رساند ، موضوع را  باقی ماند جا هماندرگیر شد. اگر حیوان در 

 بهتر است اداره  جدی به همراه دارد.  ، زیرا الشه حیوانات مرده برای سالمتی انسان خطراتی  شوند جا جابهاید حیوانات مرده نب

 .بهداشت محل را از موضوع مطلع کرد

  فوراً به مراکز درمانی مراجعه کند ، الزم است  را گاز بگیرد اگر حیوانی کسی. 

 دریافت کمک

های جمعی بود  و سایر رسانه اخبار صدا و سیما  ، الزم است همواره پیگیر  حالت بحرانی و برگشت به حالت عادیدر دوره خارج شدن از 

های مالی اطالعاتی به دست آورد. در این قسمت اطالعات کلی  ، لباس و کمک های اولیه ، گرفتن کمک تا بتوان در مورد تهیه مسکن و غذا

 .شود ارائه میهای موجود  راجع به انواع مساعدت

 های مستقیم  کمک

،  ، کمیته امداد احمر مثالً هالل )  شود ها اعطا می ها توسط تعدادی از نهادهای امدادرسان مستقیماً به اشخاص و خانواده  این کمک

 ن ...(، ستاد مدیریت بحرا بهزیستی

 های دولت کمک

 .شوند داده می ه اختصاص دید ها توسط دولت برای بازسازی مناطق آسیب این کمک

 احوال ناشی از حادثه و  کنار آمدن با اوضاع

تواند به مراتب از عواقب و فشارهای مالی و اقتصادی ناشی از آن )از جمله ویرانی و خرابی  عوارض روانی ناشی از حادثه، گاهی اوقات می

 .تر باشد ( مخرب خانه و از بین رفتن مال و دارایی

 حقایقی در مورد حوادث

 گیرد. احساس نگرانی در مورد سالمتی و  ای روبرو یا در آن گرفتار شود، به نوعی تحت تأثیر آن قرار می ی که با حادثههر کس

 .بحران امری طبیعی است بحبوحه، اعضای خانواده و دوستان نزدیک در  ایمنی خود

 سوگواری و خشم از جمله عواقب طبیعی ناشی از حادثه است غم جانکاه ،. 

 نسان به او کمک خواهند کرد تا زودتر با اوضاع موجود کنار بیایداحساسات ا. 

  او کمک خواهد کرد های خود، به روند بهبودی  بر نقاط قوت و توانایی تمرکز فرد. 

 پذیرش کمک از منابع و تسهیالت اجتماعی دال بر سالمتی است. 

 کند با اوضاع و احوال ناشی از حادثه انتخاب میهای متفاوتی برای کنار آمدن  هر شخصی نیازهای متفاوتی دارد و راه . 

 امری عادی است ابراز خشم در برابر افراد مقصر در ایجاد حادثه ،. 
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 ای دارند کودکان و سالمندان بعد از وقوع حوادث نیازهای ویژه. 

 ای تماس گرفت های مشاوران حرفه رسان )مانند جمعیت هالل احمر( و نیز گروه خیریه و کمک ینهادهاتوان با  می. 

 های استرس ناشی از حادثه آشنایی با عالئم و نشانه

 د:مدیریت استرس نیاز پیدا کنن های زیر باشند، ممکن است به مشاوره یا راهنمایی در مورد  سال دارای عالئم و نشانه اگر افراد بزرگ

 ختالل در خوابا 

 گیری اختالل در ارتباط 

 اختالل در حفظ تعادل 

 کاهش آستانه تحمل 

 افراط در مصرف دارو و الکل 

 اختالل در توجه به امور و اطرافیان 

 کاهش راندمان کاری 

 سردرد و مشکالت گوارشی 

 تاری دید/ مشکل شنوایی 

  آنفلوانزاعالئم سرماخوردگی یا شبه 

 سردرگمییابی و  اختالل در جهت 

 عدم تمایل برگشت به خانه 

 غمگینی افسردگی ، 

 احساس ناامیدی 

 های مکرر عواطف ناپایدار و گریه 

 احساس گناه و شک به خود 

 یا افراد ناشناس و یا ترس از تنها شدن  ترس از مردم 

 مقابله با استرس ناشی از حادثه

 مشکل  ممکن است قدری  هرچند،  ( گفتگو کرد ، غصه و سایر عواطف از جمله خشم )  توان با کسی در مورد احساسات خود می

 .باشد

  باید کمک گرفت از مشاوران آگاه به استرس ناشی از حوادث. 

  نگران شد دیگران انجام دادتوان کاری برای نجات  یا از این موضوع که نمی نباید خود را به خاطر وقوع حادثه سرزنش کرد ،. 

 سالمت جسمی  داروهای ضروری  نیز مصرف صحیح  و آرامش و  ، نرمش  ، ورزش به کمک تغذیه مناسب و متعادل، استراحت کافی

 .گردد تر بازمی سریع و روانی 

 خانواده قرار داد نباید بار سنگین بر دوش خود و باید از سر گرفت و  های معمولی روزانه خانوادگی خود را  فعالیت. 

 باید با اعضای خانواده و دوستان خود وقت کافی صرف کرد. 

 بهتر است در مراسم و یادبودها شرکت کرد. 

 به  توان  می دارند  بر عهدهگان حادثه را  دید آسیب های خانوادگی و دوستانه و خیریه موجود در جامعه که وظیفه حمایت از  از گروه

 .نحو مطلوب کمک گرفت

 (. انجام  کیف نجات و به روز کردن برنامه خانوادگی مقابله با حادثه از طریق تدارک  د آمادگی مقابله با حوادث بعدی را داشت )بای

 .بخش باشد تواند آرام این اقدامات مثبت می

 کمک به کودکان برای کنار آمدن با حادثه

کودک خودش عمالً در بحران قرار گرفته باشد یا اینکه  تمال دارد ، سردرگمی و ناامنی خواهد کرد. اح حوادث، کودکان را دچار ترس

های دیگران متوجه آن شده باشد. والدین و مربیان باید بدانند که در صورت بروز  صرفاً آن را از طریق تلویزیون مشاهده کرده یا از صحبت

 .واکنش از سوی این کودکان چه باید بکنند
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اندوه یا مشکالت رفتاری به حادثه واکنش نشان بدهند. خردساالن ممکن است بازگشت به الگوهای ، غم و  کودکان ممکن است با ترس

،  ( را از خود نشان دهند. کودکان سنین باالتر ممکن است دچار خشم ، مشکالت خواب و اضطراب جدایییادرار ازجمله شب )  رفتاری بچگانه

اند،  دکان که مستقیماً با فاجعه روبرو نشده اما آن را از طریق تلویزیون مشاهده کردهبرخی کو .شوند یریگ ، مشکالت درسی یا گوشه تهاجم

 .ممکن است دچار اضطراب شوند

 کدام دسته از کودکان در معرض خطر هستند؟

عده کمی شود.  مدت است و بیانگر واکنش طبیعی به حوادث غیرطبیعی محسوب می ، کوتاه واکنش بسیاری از کودکان در برابر حوادث

 ز:شوند. این سه عامل خطر عبارتند ا مدت یاز کودکان به دلیل سه عامل خطر مهم، ممکن است دچار فشار روانی طوالن

 (گی یا مرگ دیگران دید ، مشاهده آسیب مانند ترک محل سکونت )  حضور مستقیم در بحران 

 تانغم و اندوه و فقدان به دلیل مرگ یا آسیب جدی اعضای خانواده یا دوس 

  از دست دادن مایملک شخصی،  ، از دست دادن دوستان و شبکه اجتماعی کوچ موقت به جایی دیگر مانند  فشار ناشی از حادثه ،

 های مترتب بر روند بازگشت خانواده به زندگی قبل از حادثه و شرایط عادی بیکاری والدین و هزینه

 شود؟ پذیری کودکان می چه چیز موجب آسیب

ها در برابر حوادث گذرا هستند. در غیاب آسیب یا تهدیدی جدی، فوت عزیزان یا  با توجه به عوامل مذکور( واکنش )  ددر اغلب موار

که مستقیماً در  کنند. کودکانی  می پیدا کاهش زمان گذشت با حادثه از ناشی و ...( عالئم، ترک منزل  مانند تخریب خانه مشکالت ثانویه )

برگشت  دچار  ، آژیر و غیره(  ، دود، آسمان ابری مانند باد شدید )  به علت یادآوری خاطرات ناشی از حادثه مکن است م اند،  متن حادثه بوده

زا یا استرس شدید، ممکن است در بروز این احساسات تأثیر داشته  احساسات ناخوشایند شوند. تجربه قبلی برخورد با نوعی حادثه آسیب

 .باشد

ساالن را درک  ها معموالً با روش کنار آمدن والدین گره خورده است. کودکان ترس و اندوه بزرگ وادث و بحرانکنار آمدن کودکان با ح

ها  ریزی برای کنار آمدن با حوادث و بحران سال با انجام اقداماتی در زمینه مدیریت احساسات خود و برنامه کنند. والدین و افراد بزرگ می

های کنترل احساسات و ایجاد اعتماد به نفس  تر با بحران و حادثه کنار آیند. یکی از راه ها نیز راحت تا آن توانند به کودکان کمک کنند می

این کودکان بعد از وقوع  ها را در روند تدوین برنامه و آمادگی در برابر حادثه، مشارکت داد.  در کودکان آن است که قبل از بروز حادثه، آن

 .در روند بازسازی و برگشت به حالت عادی به سایر اعضای خانواده کمک کنندحادثه قادر خواهند بود تا 

 واکنش کودکان در برابر حادثه با توجه به سن

شود، قادر به شرح ماجرا و بیان احساسات خود  ای ناگوار می زمانی که کودک زبان باز نکرده و دچار حادثه ـ سالگی 2از تولد تا 

، بیش از  کنند یقرار یای را تجربه کرده باشند ممکن است ب ها خاطراتی از حادثه به یاد دارند. شیرخواران که حادثه نیست. با این وصف آن

، بیشترین تأثیر را روی این دسته از  ه مدام در آغوش گرفته شوند. نحوه کنار آمدن والدین با حادثهمعمول گریه کنند و دوست دارند ک

 .فراموش خواهد کرد شود، خاطرات مربوط به حادثه ناگوار را  تر می کودکان دارد. کودک به تدریج که بزرگ

ار معموالً احساس ناامیدی و ناتوانی خواهند کرد. به علت این کودکان در برخورد با حادثه ناگو ـ (یدبستان شیسالگی )پ 6تا  3از 

کنند و دوست دارند که  ، به همین دلیل احساس ترس شدید و ناامنی می کوچکی جثه و سن کم، قادر به مراقبت از خود یا دیگران نیستند

می نبوده و ممکن است تصور کنند که عواقب قادر به درک مفهوم فقدان دائ یدبستان شیاز والدین و مراقبین خود جدا نشوند. کودکان پ

 .های کودکان یادآور مکرر حادثه است ، بازی پذیر یا موقت هستند. چندین هفته بعد از واقعه ناشی از حادثه، برگشت

ئیات کودکان دبستانی توان درک مفهوم فقدان دائمی را دارند. برخی از این کودکان خود را با جز ـ سن مدرسه( سالگی ) 10تا  7

کنند. این درگیری موجب اختالل در تمرکز حواس و افت وضعیت تحصیلی خواهد شد.  حادثه درگیر کرده و مدام راجع به آن گفتگو می

از جمله غم و  ها ) این کودکان مجموعه متنوعی از واکنش کودک در مدرسه، ممکن است اطالعات غلطی از سایر کودکان دریافت کند. 

اند و اقداماتی که  ، احساس گناه در مورد اقداماتی که انجام داده یا ترس اختصاصی در مورد وقوع مجدد حادثه ، ترس فراگیر اندوه

 .دهند می نشان خود از را( و ...دهند، خشم در مورد عدم جلوگیری از حادثه  انجام   اند حین حادثه نتوانسته

ها شباهت بیشتری به  تری از حادثه پیدا کرده و واکنش آن ک عمیقافراد این سنین در ـ نوجوانی و جوانی( سالگی ) 18تا  11

، مصرف الکل و  های ماجراجویانه و خطرناک مانند رانندگی بدون احتیاط ساالن دارد. برخی از این افراد خود را درگیر فعالیت واکنش بزرگ
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کنند. بعد از وقوع حادثه، تصویر جهان خارج، در   ود میهای قبلی خود را محد کنند. برخی دیگر دچار ترس شده و فعالیت مواد مخدر می

کنند که  تر خواهد شد. نوجوانان تحت فشار شدید احساسات ناگوار خود هستند ولی هنوز احساس می تر و ناامن ذهن نوجوانان، خطرناک

 .قادر به بیان آن برای دیگران نیستند

 توجه به نیازهای عاطفی کودکان

ساالن باید کودکان و نوجوانان را به بیان احساسات و افکار  بزرگ .ساالن است تأثیر رفتار، افکار و احساسات بزرگواکنش کودکان تحت 

ها در مورد حوادث  فهمی آن توان به کج های کودکان و پاسخ به سؤاالت آنان می خود در مورد حادثه تشویق کنند. با گوش دادن به نگرانی

توان محیط آرام و دور  ، می های مشخص در رابطه با حفظ ایمنی و سالمت ها و احساسات کودکان و بیان برنامه انیپایان داد. با توجه به نگر 

 .از تنشی به وجود آورد

به  برای او، باید  پرسد؛ به صورت ساده و قابل فهم  در مورد حادثه می یکند گوش کرد. اگر کودکی سؤاالت باید به آنچه کودک بیان می

. اگر  که کدام اطالعات مورد نیاز کودک است کنند. باید دانست  . برخی کودکان از دانستن اطالعات احساس شادی می سخ دادها پا آن

سرایی کند. باید  در مورد آنچه اتفاق افتاده، نقاشی بکشد یا داستان اجازه داد تا  باید به او  کودکی در بیان احساسات خود دچار مشکل باشد، 

 د:شود. کودکان از موارد زیر واهمه دارن ه چیز موجب نگرانی و ترس در کودکان میکه چ دانست 

 حادثه مجدداً اتفاق خواهد افتاد. 

 فردی از نزدیکان یا افراد خانواده کشته خواهد شد. 

 ها به تنهایی و جدایی از خانواده دچار خواهند شد آن. 

 ایجاد اطمینان خاطر به کودکان بعد از حادثه ناگوار

 را در آغوش گرفته و نوازش کرد بخش است. باید کودکان  ماس شخصی اطمینانت. 

 ارائه اطالعات واقعی در مورد حادثه و داشتن برنامه برای حفظ سالمتی کودکان ضرورت دارد. 

  باید تشویق به بیان احساسات خود شوند کودکان. 

  (مثالً هنگام شب کودکان گذراند ) زمان بیشتری با  الزم است 

 متناسب با نیاز کودکان تنظیم کرد های کاری روزانه را باید  برنامه. 

 مشارکت دادن کودکان در روند بازسازی و برگشت به حالت عادی، اهمیت زیادی دارد . 

 انجام رفتارهای مسئوالنه توسط کودکان شایسته قدردانی است. 

 دهند ان از خود نشان میهای متفاوتی در برابر حوادث و بحر باید دانست که کودکان واکنش. 

  اهمیت دارد روز کردن برنامه خانوادگی مقابله با حادثه، از نظر ایجاد اعتماد به نفس در آنان  کودکان در روند به مشارکت دادن . 

،  در مدرسه شود یا اگر رفتارهای او ، کودک کماکان دچار نگرانی است، اگر با گذشت زمان وضع بدتر می رغم انجام موارد فوق اگر علی

شناسان  ، روان توان از پزشکان . در این رابطه می نظر مشورت کرد ، بهتر است با فردی صاحب خانه یا سایر جاها با اختالل روبرو شده است

 .کودک یا سایر افراد صاحب تجربه کمک گرفت

 های مربوط به حوادث ناگوار محدودیت تماشای تصاویر و صحنه

تواند موجب ترس و سردرگمی و بروز نگرانی و اضطراب در میان کودکان بشود. این  مورد حوادث ناگوار میها در  پوشش خبری رسانه

ها تعداد زیادی از مردم کشته و مجروح شده و خسارات  موضوع مخصوصاً در رابطه با حوادث ناگوار و حوادث تروریستی که در آن

 .خبری از یک حادثه، از دیدگاه کودکان خردسال به منزله تکرار خود حادثه است ، صحت دارد. تکرار تصاویر آید ای به بار می گسترده

، الزم است همراه آنان باشند و  اگر والدین اجازه بدهند که کودکان به تماشای تصاویر مربوط به حوادث در تلویزیون و اینترنت بنشینند

 .آور توسط خود والدین نیز محدود شود های اضطراب اشای تصاویر و صحنهها بدهند. عالوه بر این، بهتر است تم توضیحات ضروری را به آن

های کنار آمدن با حوادث، در واقع به  ها با روش والدین با درک احساسات کودکان و مدیریت این احساسات و نیز آشنا کردن آن

های اجتماعی و مؤسسات خیریه برای حمایت از  سازمان ، نهادها و ، دوستان ای از اعضای خانواده توان شبکه می .اند کودکان خود کمک کرده

های  توانند واکنش های حمایت اجتماعی برای شرایط بحران یا هنگام وقوع حوادث ناگوار می خانواده تشکیل داد. والدین با تشکیل سیستم

توانند به آنان کمک  ان خود بوده و بهتر میخود را در چنان اوضاع و احوالی مدیریت کنند. در نتیجه، والدین زمان بیشتری در کنار کودک
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شوند؛ اما والدین باید به نیازهای خود نیز توجه داشته و  برسانند. در لحظات سخت والدین همواره بهترین کمک برای کودکان محسوب می

 .د محافظت و مراقبت کنندتوانند از کودکان خو ای برای تأمین و برآوردن این نیازها داشته باشند، زیرا در آن صورت می برنامه

آمادگی در برابر حوادث، به همه اعضای خانواده کمک خواهد کرد تا این واقعیت را بپذیرند که حوادث روی خواهند داد. عالوه بر این 

د که آوری امکانات الزم برای تأمین نیازهای ضروری پس از حادثه نیز فراهم خواهد آمد. اگر مردم احساس کنن فرصت تدارک و جمع

 .ها و کودکانشان کمک خواهد کرد تا بهتر با حادثه کنار بیایند ، این آمادگی به آن اند آماده

 کمک به دیگران

خواهند کمک  بار قابل مشاهده نیست. مردم می اندازه زمان وقوع یک حادثه فاجعه  و بخشندگی مردم در هیچ زمانی به یدوست حس نوع

 :شود در مورد نحوه کمک به دیگران بعد از وقوع بحران اشاره می کنند. در اینجا به چند توصیه کلی

 تا معلوم شود که در کجا به نیروی افراد داوطلب نیاز هست. توجه  ها گوش داد  . باید به اخبار و گزارش توان داوطلب کمک شد می

 .ه بروند دید نواحی آسیب به  ، نباید  به این نکته ضروری است که تا زمانی که از افراد داوطلب درخواست نشود

  ،این موضوع زمانی  ه برد دید های ضروری را به ناحیه آسیب الزم است همراه خود غذا، آب و سایر نیازمندی اگر به کمک نیاز بود .

 .دچار بحران شده و امکانات اضطراری کمیاب هستند اهمیت دارد که منطقه وسیعی 

 بتوانند هر آنچه را که برای افراد نیازمند الزم  ها آنهای نقدی کرد تا  شده، کمک های امدادرسان شناخته توان به سازمان می

 .باشد، خریداری کنند

 این  خودداری شود.   ها آنتا زمان درخواست  امدادرسانهای دولتی و  ، لباس و سایر امکانات به سازمان از دادن مواد خوراکی

 .دایای مردم نیستنده انبار کردنها در حالت عادی قادر به  سازمان

 مثالً مواد خوراکی فاسد نشدنی( را اهدا کرد. باید )توان مقداری از یک کاالی مشخص  به جای هدیه چند قلم کاالی مختلف، می

 .مانند ، بسیاری از امکانات مورد نیاز بدون استفاده باقی می ریزی مناسب روند. بدون برنامه ها به کجا می دانست که کمک
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ویرایش دوم. معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دفتر امور آمـوزش  «. خانواده آماده در مخاطرات»بسته اجرایی برنامه ملی ـ 

 عمومی، پایه و همگانی.

 از محصوالت جمعیت هالل احمر استان گلستان اقتباس شده است.تصاویر موجود در کتابچه مذکور، برخی ـ 

 مبحث چادرزنی مربوط به معاونت دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هالل احمر است.ـ 

 همکاری امیر حسین خسروی تهیه شده است.ـ مبحث اطفای حریق با 

 است. http://khadem.irـ منبع سایر مباحث، سایت آموزش همگانی جمعیت هالل احمر 
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