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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مدیریت خطر بالیا

آمادگی در برابر بالیا

مهندس محمد نصر

1400شهریور 2



:انتظار می رود در پایان کارگاه
.برخی از تعاریف و اصطالحات مدیریت خطر بالیا را بشناسید◙ 
.بتوانید مخاطرات تهدید کننده منطقه خود را مشخص نمایید◙ 
.نقشه خطر محل کار یا منزل خود را رسم نمایید◙ 
.با ارزیابی سازه ای و غیر سازه ای آشنا شوید◙ 
.فرایند تخلیه اضطراری را بدانید◙ 
.با هشدارهای اولیه مخاطرات مهم آشنا شوید◙ 
.روش های کاهش خطر در برخی مخاطرات مهم را بیاموزید◙ 
.استفاده از کپسول اطفائ حریق را بدانید◙ 
.با برخی کمک های اولیه آشنا گردید◙ 
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:مقدمه
(مستعد وقوع انواع بالیا)می باشد 10از 8سطح خطر ایران  دارای 

ایران جزء ده کشور بال خیز جهان می باشد
ایران رتبه چهارم کشورهای بالخیز آسیا  می باشد

نوع آن در ایران اتفاق می افتد32نوع مخاطرات شناخته شده طبیعی دنیا حدود 40از 
.استدرصد 10سطح آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بالیا کمتر از 

.روند مخاطرات آب و هوایی رو به افزایش است
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:مقدمه
مخاطرات در همه ادوار تاریخ از ما قربانی گرفته است

تعداد فوتی سال وقوع نوع مخاطره

25000 1357 زلزله طبس

35000 1367 زلزله رودبار

40000 1382 زلزله بم

22 1398 سیل شیراز

15 1398 سیل لرستان

نفر12حداقل 1398 سیل گلستان و مازندران

نفر آتشنشان16 1395 آتش سوزی پالسکو
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UNISDR TERMINOLOGY ON DISASTER RISK REDUCTION
واژه شناسی کاهش خطر بالیا
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HAZARDمخاطره
نجر به یک پدیده ،فعالیت انسانی یا شرایط خطرناک که ممکن است م
شت ،از تلفات جانی صدمات ،خسارات جانی و اقتصادی ،ازبین رفتن معی
هم گسیختگی اجتماعی و تخریب محیط زیست گردد

:مثال
سیل،زلزله،انفجار کپسول اکسیژن،آتش سوزی
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VULNERABILITYآسیب پذیری

که آن را مستعد ( یا اموال یا سامانه)شرایط و خصوصیات یک جامعه 
دریافت اثرات مخرب یک مخاطره می کند

:مثال
در آن رعایت نشده در 2800یک ساختمان که مقررات ملی ساختمان 

هنگام زلزله تخریب می گردد   
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(VULNERABILITY)پذيريآسيب
:باشیمپذیرآسیبتوانیممیزیرزمینهچهاردر

ساختماندربتنییافلزیاسکلتنداشتنمثل:ایسازهپذیریآسیب(1
رق،بهایسیمبودنفرسودهدیوار،بهکمدنبودنمحکممثل:ایسازهغیرپذیریآسیب(2

اضطراریخروجمسیرهایبودنبسته
معلولیننوزادان،وکودکانباردار،مادرانسالمندان،مثل:فردیپذیریآسیب(3

ذهنی،بیماریجسمی،ناتوان
تخلیهبرنامه،نداشتن(ICS)حادثهفرماندهیچارتنداشتنمثل:عملکردیپذیریآسیب(4

اضطراریکیفنداشتناضطراری،
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CAPACITYظرفیت

ترکیبی از تمام نقاط قوت ،خصوصیات و منابع در دسترس یک جامعه
ری و بزیرساخت ها،امکانات فیزیکی،دانش بشری،مهارت ها،ارتباطات اجتماعی،ره)

(مدیریت
:مثال

CBRNوجود مدیر بحران کاربلد،تجهیزات حفاظت شخصی در مخاطرات 
مهارت استفاده از کپسول آتش نشانی، مهارت  در کمک های اولیه 
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DISASTER بال

از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که منجر به خسارات گسترده 
انسانی،اقتصادی یا محیطی گردد

مدیریت آن فراتر از توانایی جامعه تحت تاثیر می باشد 
:مثال

زلزله بم،سیل گلستان و مازندران و لرستان 
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جستجو و نجات

اقدامات امدادی

ارزیابی سریع و مدیریت اطالعات

EOCفرماندهی و کنترل 
مدیریت و انتقال مصدومین 

درمان 

اقدامات بهداشت عمومی

جسمی

روانی

معنوی

اقتصادی

اجتماعی

Mitigation 
&Prevention

Preparednes
sResponse

Recovery

ارزیابی سطح خطر

کاهش آسیب پذیری

استقرار سامانه هشدار اولیه

آموزش عمومی و تخصصی

تمرین و مانور



شما کدام یک  را انتخاب می کنید؟

1

2



HAZARDSمخاطرات
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:انواع مخاطرات

:که به سه دسته زیر تقسیم میشوندطبیعی مخاطرات -1
، سونامیآتشفشانمانند زلزله، با منشاء زمینی -
نمانند سیل، طوفان، خشکسالی، رانش زمیبا منشاء آب و هوایی -
،  ،وباکرونا) مانند اپیدمی گسترده بیماری ها منشاء زیستی با -

...(آنفلوانزا و 
:ساختانسانمخاطرات-2

ی،صنعتهایآلودگیمانند.استبشرهایفعالیتهاآنمنشاءکه
دها،سشکستنسمی،هایاکتیو،زبالهرادیووایهستهموادانتشار

.سوزیآتشوانفجارصنعتی،نقل،وحملحوادث
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Extensive Risk

Intensiv Risk
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رانش زمین
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سونامی
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سیل برق آسا
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MASS GATHERING تجمعات انبوه
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گرد و خاکگروگان گیری
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سیل 

95سال 



فرمول خطر
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مخاطره

آسیب پذیری

ظرفیت
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http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=9257&categoryid=115&maincat=animsp
http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=9257&categoryid=115&maincat=animsp
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کدام مخاطره در محل زندگی من وجود دارد؟
آیا  خصوصیات آن را می شناسم؟
آیا روش مقابله با آن را می دانم؟

آمادگی من در چه سطح است؟
:مثال

سماور گازی آبدارخانه فاقد ترموکوپل است
کپسول اکسیژن مهار نشده است

.یک قاب عکس سنگین باالی سر تختخواب است 
درب سالن کنفرانس به طرف داخل باز می شود

اداره درب خروج اضطراری ندارد  
استسوزی ساختمان مستعدآتش 

شناخت مخاطراتی که ما را تهدید می کند 



نقشه خطر
HAZARD MAP
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مدیریت خطر بالیا 

(زلزله)خطررسم نقشه 

یزنوژاپنجملهازکشورهاازبسیاریدرکهاستآموزشیخطرساختمان،روشنقشهرسم
.استبودهموثرکرمانو،گلستانتهراننظیرکشورمانازاستانهایی

در این روش مشارکت کلیه اعضاء خانواده راجلب کنید
.در اطراف زمینه نقشه نکات مهم را به خانواده یادآوری کنید

:هدف از رسم نقشه خطر
جهت پناهگیری ایمن در زلزلهساختمانخطر مشخص کردن نقاط امن و نقاط -1
تالش برای  کاهش نقاط خطر ساختمان-2
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نکات مهم در رسم نقشه خطر زلزله

.نقاط امن با رنگ آبی و نقاط خطر با رنگ قرمز در هر اتاق مشخص می گردد-

( .نیدفقط چند ثانیه مهلت دارید اقدام ک) در هنگام وقوع زلزله بایستی در این نقاط امن پناهگیری کرد-

یاء به فرار می تواند باعث آسیب دیدن شخص بعلل افتادن،برخورد با دیوار، درب یا سقوط اش-
.روی فرد شود

.پناهگیری بایستی چندین بار تمرین گردد-
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ارزیابی سازه ای و غیر سازه ای
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

خطروایمنیارزیابی
طوفانوزلزله،سیلمثلمهممخاطراتبرابردرمقاومتنظرازساختمانسالههمهبایستی

.گرددبررسیمتخصصفردتوسط
:میگیردقرارارزیابیموردجنبهدوازمسکونیساختمان

(ساختمانمهندستوسط)ایسازهارزیابی-1
زلزلهمقابلدرسقف،ستون،دیوارمقاومتمیزانبررسی

استمعروف2800نامهآیینبهزلزلهبرابردرساختماناستاندارد-
شودساختههارودخانهحریمازخارجساختمانبایستیسیلخصوصدر-
50بارشوسیلزمانیهایدورهاساسبرگرددمحاسبهمسکنساختبرایاحتمالیسیلارتفاعخیزسیلمناطقدر-

ساله
.میشودمحاسبهساختمانمقاومتمنطقهدربادسرعتبینیپیشاساسبرطوفانخصوصدر-
(توسط شخص آموزش دیده)ایارزیابی غیر سازه -2
بررسی احتمال سقوط،پرت شدن ،یا حرکت یک جسم ،:

های کاذب ،پنجره ها،لوازم اداری،رایانه ها،قفسه ها،کشوها،تجهیزات حرارتی و برودتی ،مبلمان،چراغ ها،لوسترها اجزای سقف 
.غیر سازه ای ساختمان را شامل میشوند
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:گروه بندی ساختمان ها بر اساس اهمیت
:اهمیت خیلی زیادبا ساختمان های -1

بیمارستان،درمانگاه،،مراکز آتش)پس از زلزله باید قابل استفاده باشند : ساختمان های ضروری◄
نشانی،تاسیسات آبرسانی،برج مراقبت فرودگاه،مرکز مخابرات،رادیو تلوزیون،مراکز امداد و نجات

تخریب آن ها موجب انتشار گسترده مواد سمی یا شیمیایی خطرناک می :ساختمان های خطرزا◄ 
(کارخانه های تولید کننده مواد شیمیایی خاص)گردد

:با اهمیت زیادساختمان های -2
مدارس،مساجد،سینما،سالن های )ساختمان هایی که خرابی آن ها موجب تلفات زیاد می شود ◄ 

همایش،ترمینال های مسافربری،فروشگاه های بزرگ
اری موزه،کتابخانه،محل نگهد)ساختمان هایی که خرابی آن ها موجب از دست رفتن ثروت ملی می گردد◄ 

اسناد ملی
ترده ساختمان هاو تاسیسات صنعتی که خرابی آن ها موجب آلودگی محیط زیست یا آتش سوزی گس◄ 

پاالیشگاه،انبارهای سوخت)می گردد
های مسکونی، اداری ،تجاری  ساختمان :با اهمیت متوسطساختمان های -3
سال2انبارهای کشاورزی ،ساختمان های موقت برای کمتر از : )با اهمیت کمساختمان های -4
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:برساندآسیبزیراشکالبهمیتواندایسازهغیرعاملهر

خروجهایمسیرکردنشدن،شکستن،مسدودشدن،پرتجاجابه-

:ایسازهغیرخطرکاهشهایراهکار

ضروریغیردکوریشئیکحذفمثال:عاملحذف-
زیرازمبلکردندور-پایینطبقاتبهکابینتباالیطبقاتازسنگینجسمیکانتقال:عاملکردنجاجابه-

نورگیر
کابینتدربهقفلدیوار،نصببه،کتابخانه،بوفهکمدکردنمحکم:خودجایدرعاملکردنمحکم-
مرگاملعهادربپشتکردنگیر.شوندبازاتاقازبیرونبهکهشکلیبههادربتغییر:عاملشکلتغییر-

.(تهرانارگمسجدسوزیآتش)استبودههموطنانازبسیاری
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:کردبا پاسخدهی به سؤاالت زیر می توان این گونه اقدامات ساده برای کاهش خطر را شناسایی
ساکنین ساختمان بیشترین وقت خود را در کدام قسمت می گذرانند؟

نها را جابجا  آیا در نزدیکی میز یا تختخواب افراد، وسایل سنگین و ناپایدار قرار دارند که بتوان آ
کرد؟

احتمال زخمی شدن افراد در اثر سقوط وسایل مختلف تا چه میزان است؟
ز نظر کدام یک از قسمت های ساختمان به علت زمان و میزان اشغال بیشتر، ریسک بیشتری ا

امنیت جانی دارند؟
آیا اجسام بدون استفاده ای وجود دارند که بتوان آنها را از محل خارج کرد؟

آیا بعضی از اجسام را می توان برای جلوگیری از ایجاد جراحت احتمالی به جای مهار کردن 
جابجا کرد؟

اگر امکان لغزیدن و یا افتادن جسمی وجود داشته باشد، در چه مسیری حرکت می کند؟
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مهاربندی کپسول گازهای طبی
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

:  اضطراریکیف 
ساعت اول پس از وقوع بالیا بتوانیم خانواده خود را زنده نگه داریم  72
ویا در صندوق عقب   ( قسمت خروجی منزل)نگهداری درنقطه امن منزل0

ماشین

:  محتویات شامل
مواد  –مدارک مهم یا کپی آنها -مقداری پول نقد –جعبه کمک های اولیه 

-افه رادیو با باطری اض–طناب -چاقو-کنسرو باز کن–کنسرو –غذایی خشک 
–اضافه چراغ قوه با باطری -آب حداقل یک لیتر برای هر نفر در روز بطری 

اس  لب–پتو-کفش –وداروهای بیمارانوسایل ویژه نوزادان ،مادران ،سالمندان 
.و هر آن چیزی که برای فرد  خیلی عزیز است–
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

:برنامه ارتباطی

قبل از وقوع مخاطرات  برای پیدا کردن و جمع کردن اعضای  خانواده در کنار هم جای خاصی را مشخص-1
.کنیم و به اعضای خانواده آموزش دهیم

به ( یگرشهر یا روستای د)اعضای خانوار شماره تلفن یکی از اقوام یا آشنایان نزدیک را در منطقه دیگر -2
.خاطر داشته باشند

نصب  ...تعیین محلی که اعضای خانواده بتوانند برای هم پیغام بگذارند و آن را روی درخت ،دیواری یا -3
کنند 
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محل مالقات
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ر که در و قابل درک به شکل هشدار برای جامعه مورد نظمجموعه ظرفیت های مورد نیاز برای تولید و انتشار اطالعات به موقع  
.احتمالیپیشگیری و کاهش آسیب جهت .تهدید توسط یک مخاطره هستند معرض 
عنصر می باشد4دارای 

دانش خطر-1
پایش ،تحلیل و پیش بینی مخاطره-2
(اعالم خطر)اطالع رسانی  و انتشار هشدار-3
توانایی جامعه برای پاسخ به هشدار دریافت شده -4

:مثال
سامانه هشدار آتش سوزی

زنگ خطر به شکل صدایسیگنالها را دتکتور دود یا گرما می تواند -آتش چگونه ایجاد می شود و چه خساراتی به بار می آورد)
.ندباشت الزم در استفاده از آن را داشته افراد جامعه مورد نظر باید ابزار اطفاء حریق را داشته باشند و مهار–ایجاد نماید 

EARLY WARNING SYSTEM سامانه هشدار اولیه
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تخلیه اضطراری
:برنامه تخلیه در مواقع زیر انجام می شود

قبل از وقوع یک زلزله بر اساس هشدار  رسانه ها و مسئولین-
قبل از وقوع سیل و یا طوفان بر اساس هشدار رسانه ها و مسئولین-

بازایفضبهثانیهچندعرضدرتوانیممیزلزلهوقوعزماندرکههستطوریماگرفتنقراروضعیتاگر
(طبقهیکهایساختماندر)دهیممیانجامرااینکاربرویم

میگیردانجامتخلیهزلزلههایتکانتوقفازبعدسپسپناهگیریابتدااینصورتغیردر
:تخلیهدر
خونسردیوآرامشحفظ-
میمشخصشبرنگتابلوهایونوارهاباساختمانازخروجمسیرباشدمشخصبایستیخروجهایهرا-

.گردد
رشیبستن)دهندمیانجامرازیراقداماتوبودهکاریانجاممسئولخانواراعضاییاازافرادکدامهر-

.(دربکردنقفل-اضطراریکیفبرداشتن-پذیرآسیبوناتوانافرادبهکمک-برققطع-گاز
.شوندمیجمعایمننقطهدرخانواراعضایهمه-
بینییشپخانوادهشدنجمعبرایرامرتفعیمکانبایستیقبلازسیلشدنجاریدلیلبهتخلیهدر-
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:برنامه کمک به اعضای آسیب پذیر خانواده

مدیریت کاهش خطر بالیا 

افراد دارای بیماری خاص 1
افراد دارای سابقه بستری اخیر 2

زنان تازه زایمان کرده/زنان باردار  3
افراد معلول جسمی یا روانی 4

کودکان 5
زنان 6

سالمندان 7
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:روش های کمک به افراد آسیب پذیر خانواده
لیه اضطراریتعیین یک فرد به ازای هر فرد آسیب پذیر برای کمک به وی در هنگام تخ-
اطمینان از ذخیره سازی و برداشتن داروهای مورد نیاز  افراد بیمار-
ثال دور کردن از کنار کمد یا شیشهجابجا کردن افراد آسیب پذیر از مجاورت عوامل خطر ساز غیر سازه ای م-



مدیریت کاهش خطر بالیا 

:First Aidاولیهکمک های 

گیردالزم است در هر خانواده الاقل یک نفر آموزش کمک های اولیه را فرا 

ماساژقلبی –(  CPR)احیاء قلبی و تنفسی 
،کنترل خونریزی ها

مانور هایملیخ -رفع انسداد ریوی-،باز کردن راه تنفسی
....،آتل بندی و
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

:کپسول اطفاء حریق

منزل وجود داشته و در مکان مناسب نصب شده کیلوگرمی پودری در 6حداقل یک کپسول -1
استفاده از کپسول  دکیلوگرمی گازی نیز وجود داشته باش4در کنار آن بهتر است یک کپسول )باشد

(.پودری محیط  راکامال کثیف و پوشیده از پودر می کند
. دارای تاریخ معتبر شارژ باشد-2
.بداننداعضای خانوار روش استفاده از آن را تمام -3
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

حریقاستفاده از کپسول اطفاء روش 

.کنیدخونسردی خود را حفظ -1
(.کپسول پودری)وارونه کنیدچند بار کپسول را -2
.بگیرید فاصله آتش بسته به حجم آتش با -3
.بایستیدبه جهت باد در فضای بازپشت -4
ضامن و پلمب دستگاه را بکشیدو خارج کنید-5
.نازل را به طرف بن آتش هدف گیری  کنید-6
اهرم را فشار دهید-7
.  را اطفاء کنیدآتش با حرکت جارویی -8
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(:مانور)تمرین 

.هر خانواده باید برنامه منظمی برای تمرین  آنچه فرا گرفته است داشته باشد 

:Exercise-Drillطراحی تمرین
.تمام افراد جمع می  شوند-1
.هدف تمرین مشخص  می شود مثال پناهگیری در هنگام زلزله-2
ب پذیر کارهایی که باید انجام شود مشخص  می گرددمثال برداشتن کیف اضطراری،کمک به افراد آسی-3
،

.مسئولیت هر فرد مشخص می گردد-4
هرکس وظیفه خود را انجام می دهد  (  مثال زدن سوت) با آغاز تمرین-5
رفع بعد از تمرین همه بحث می کنند که چه اشکاالتی در تمرین وجود داشت تا در تمرین های بعدی-6

.گردد
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باسپاس از همراهی شما عزیزان  
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

اقدامات قبل از وقوع سيل 
 از ساختن خانه در حريم رودخانه ، به طور جدي بپرهيزيد
 کيف امداد و کمک هاي اوليه را تجهيز نموده و آن را در دسترس قرار دهيد
 براي زمان وقوع سيل در ظرف هاي مطمئن ،آب سالم ذخيره کنيد
 مقداري غذا به صورت کنسرو ذخيره نماييد
 تهيه کنيد ...( چراغ قوه ،شمع و )وسيله روشنايی
 اسناد و اوراق بهادار را در جعبه هاي ضد آب و مطمئن قرار دهيد.
 اگر آب گرم کن و يا وسايل برقی در معرض سيل قرار دارند آنها را در جايی باالتر از سطح موجود قرار دهيد
 ((دريچه هاي کنترل ))جلوگيري از برگشت آب سيل و فاضالب از طريق مجاري فاضالب به داخل منزل ، براي

تعبيه نماييد فاضالب 

 راي جلوگيري از ورود سيالب به داخل خانه در مسير آن ، سد ،خاکريز و سيل بند بسازيد
مناسب و اگر در جايی زندگی می کنيد که بطور دايم با با خطر سيل گرفتگی مواجه هستيد با استفاده از مصالح

وذ آب و تمهيدات الزم ، ساختمان خود را ضد آب کنيد و ديوارهاي زير زمين را با عايق هاي ضد آب بپوشانيد تا جلوي نف
.آسيب هاي بعدي گرفته شود 

 منزل خود را در مقابل حوادث ، بيمه نماييد
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

وقوع سيل  حيناقدامات 

مومی توجه براي اطالع از وضعيت و نيز گرفتن دستورات الزم به راديو ، تلويزيون و يا اعالم خبر از طريق بلندگوهاي ع
دستور تخليه داده شد بالفاصله اين کار را انجام دهيد کنيد ، در صورتی که

ند دقيقه زمانی که تشخيص داديد سيالب در حال شکل گيري است ، خيلی سريع عمل کرده خود را نجات دهيد ، شما تنها چ
براي اين کار فرصت داريد 

نيز .... ها و از فاضالب ها و جويبارهاي به ظاهر آرام دوري نماييد ، بخاطر داشته باشيد جويبارها ، کانال هاي فاضالب ، تنگه
می توانند به ناگهان دچار سيل شوند 

ر غير د. تهديد نمی کند ، نيازي به خروج از منزل نيست اگر خانه شما در محل مرتفعی است و خطر آب گرفتگی شما را
اينصورت مناطق کم ارتفاع را خيلی سريع ترک نموده و به مناطق مرتفع دور از رودخانه ها و نهر ها برويد 

در صورت ترک خانه ، اشياي گران قيمت را به محل هاي باالتري در منزل ببريد و درها را قفل کنيد
 جريان آب ، برق و گاز را براي جلوگيري از آب گرفتگی ، برق گرفتگی و انفجار قطع کنيد
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سانتيمتر آب در حال حرکت ممکن است باعث بر هم خوردن تعادل شما 15در جريان آب راه نرويد چرا که 
از استحکام زمين جلويبراي اينکه. شود ، اگر مجبوريد در آب حرکت کنيد ، از مسيري برويد که آب حرکت نمی کند 

.پاي خود مطمئن شويد از يک تکه چوب دستی استفاده کنيد 
اگر سيل اطراف خودروي شما فرا گرفته است ، خودرو را رها کنيد و به يک منطقه. در منطقه سيل زده رانندگی نکنيد 

مرتفع برويد و گرنه جريان سيل شما و خودرويتان را خيلی سريع با خود می برد 
 هيچ گاه به تنهايی در يک ناحيه سيل زده ، به اين طرف و آن طرف نرويد اگر پياده هستيد از نقاطی که سطح

آب آن از زانو باالتر است عبور نکنيد 
 هرگز از درختان در معرض سيل به عنوان محل امن استفاده نکنيد

 در جريان سيل شنا نکنيد
 .وسايل نقليه ، حيوانات اهلی و اشياي قابل حمل را بايد به نزديکترين محل مرتفع انتقال دهيد 

 از عبور دادن حيوانات اهلی از عرض رودخانه ها و سواحل آنها در زمان بارش شديد باران و وقوع سيل
بپرهيزيد 
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مدیریت کاهش خطر بالیا 

نکات زير را براي رانندگی در شرايط سيل بخاطر بسپاريد 

يد و يا حتی در بيشتر خودروها ارتفاع پانزده سانتی متر آب می تواند به کف خودرو برسد و کنترل آن را مختل نما
.باعث توقف حرکت آن شود 

 از ( ب يا گل به علت فرو رفتن در آ)خودرو وسيله نقليه ، محل امنی در مقابل سيل نمی باشد ،اگر وسيله نقليه شما
آن را ترک کرده و به جاي مرتفع برويد "حرکت ايستاد فورا

 ارتفاع آب در حد سی سانتيمتر ، بيشتر خودروها را شناور می کند
 شصت سانتيمتر آب در حال حرکت ، می تواند هر خودرويی را شناور سازد
 در صورت باال آمدن سطح آب ، از توقف در منطقه آب گرفته به هر دليل بپرهيزيد در هنگام رانندگی مراقب

می کنند شيب ها و پيچ هاي جاده باشيد ، با دنده سنگين حرکت کنيد چرا که در اين مواقع ، ترمز ها در آب بخوبی کار ن
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اقدامات بعد از وقوع سيل
يريد ، غذا ، خود را به نزديکترين محل امدادرسانی هالل احمر و يا ساير مراکز امداد رسانی برسانيد يا با آنها تماس بگ

.البسه و ساير کمک هاي اوليه در آنجا موجود است 
صرف به گزارش اخبار محلی توجه کنيد و آب آشاميدنی را قبل از م"براي اطمينان از سالم بودن آب آشاميدنی حتما

بجوشانيد 
ال دارد در از سيالب دور شويد ، چرا که اين آب ممکن است با روغن ،گازوييل و فاضالب آلوده شده باشد و يا اينکه احتم

اثر تماس با خطوط نيروي برق زير زمينی ، جريان برق پيدا کرده باشد 
از آب در جريان ، فاصله بگيريد
طر جريان سيل به مناطقی که سيالب عقب نشينی کرده است توجه کنيد ، زيرا استحکام خيابان ها و جاده ها ممکن است بخا

ضعيف شده باشد که در اين صورت ممکن است در اثر وزن خودرو فرو برود 
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• اقدامات بعد از وقوع سيل:ادامه
از خطوط فشار قوي دوري کنيد 

 زمانی به خانه باز گرديد که مسئوالن وضعيت را امن اعالم کنند
 از ساختمان هايی که اطرافش را آب احاطه کرده است ، دور شويد

 احتياط کنيد ، ممکن است پی هاي ساختمان آسيب ديده باشد ولی در ابتدا خرابی ديده نشود و "هنگام ورود به منزل کامال
ظاهر خانه سالم به نظر بيايد 

 چنانچه مجبور هستيد شبانه به خانه. سعی کنيد در طول روز به منزل بر گرديد تا استفاده از وسايل روشنايی الزم نباشد 
ده براي پيشگيري از انفجار احتمالی از فانوس ، مشعل و کبريت براي روشن کردن ساختمان استفا. برگرديد خيلی محتاط باشيد 

نکنيد ،چراغ قوه را نيز قبل از ورود به ساختمان روشن کنيد 
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اقدامات بعد از وقوع سيل:ادامه
از غذاهاي کنسرو شده استفاده نماييد •
 لوازم برقی را قبل از استفاده کنترل و خشک کنيد
ابراين آب هاي جمع شده در گودال ها شرايط مناسبی را براي رشد حشرات به خصوص پشه ها ايجاد خواهند کرد ، بن

.از توري در محل اقامت خود استفاده نموده و لباس آستين بلند و چکمه هاي ساق بلند بپوشيد
 چون سيل باعث خارج شدن مارها از النه هاي خود می شود بعد از سيل مراقب مارگزيدگی باشيد
و بهپس از سيل احتمال شيوع بيماري هاي عفونی مانند عفونت هاي دستگاه گوارش از جمله هپايت ، وبا ، حص  ....

.وجود دارد ، که بايد مراقبت هاي الزم بهداشت فردي و عمومی به عمل آيد 
را تعمير اگر مخزن توالت ،کاسه توالت ، تصفيه خانه و تاسيساتی مانند آن آسيب ديده است در صورت امکان آن

سيستم هاي زهکشی در صوت آسيب ديدن ، سالمتی و بهداشت افراد را به مخاطره می اندازند . نماييد 
ی و هر چيز خيس و مرطوب را تميز و ضد عفونی نماييد زيرا گل و الي باقی مانده از سيالب حاوي مواد شيمياي

فاضالبی می باشد
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