
 اقدامات هنگام وقوع طوفان و گردباد رعد و برق ردیف

 نزديکترين پناه گاه برويد. به و ع گردباد در جستجوي پناهگاه باشيدبه محض دريافت هشدار وقو 1

 آن دستورهاي از و دهيد گوش راديو به ها دستورالعمل و اطالعات کسب ضمن حفظ خونسردي خود براي 2
 و به محض شنيدن خبر  در صورت امکان به ديگر افراد خانواده نيز اطالع دهيد. .پيروي کنيد

 منزل خارج و داخل هواي فشار تا کنيد باز را گردباد حرکت مسير با جهت هم پنجره چند ، هستيد خانه در اگر 3

 .شود يکسان

 پشت يا و بکشيد دراز محکمی خواب تخت يا سنگين ميزي زير يا و بگيريد قرار زمين زير از اي گوشه در 4

 .بايستيد و داده ساختمان تکيه ميانی ديوارهاي به خودرا

به هنگام وقوع گردباد، به زيرزمين برويد، اگر زيرزمين نبود، به اتاق جلويی يا راهرو دور از پنجره برويد. زير يک  5
 مبلمان محکم پناه بگيريد و خود را با يک پتو بپوشانيد.

 کشيده دراز گودالی در يا و ببريد پناه بتونی هاي ساختمان و فوالدي چوبهاي چهار زير به ، منزل از خارج در 6

 کنيد محافظت با دستانتان را خود سر و

 

 از آن دور شويد. گردباد مسير بر عمود جهت در کنيد، حرکت يد مجبور اگر 7

 .شويد داردور شيروانی ساختمانهاي از و نمانيد متحرک هاي خانه يا اتومبيل در 8

ديگران  از نياز صورت در و برسانيد گرفتار يا ديده آسيب افراد به را اوليه هاي کمکبعد از تمام شدن طوفان  9
 .  بخواهيد کمک

 .کنيد کمک که بتوانيد اين يا شود کمک درخواست شما از که آن مگر شويد دور ديده خسارت منطقه از 10

 .دهيد اطالع مسئول مقامات به را موارد اين و شويد دور برق آويزان هاي سيم از 11

ذخيره آب و غذا )ترجيحاً به صورت کنسرو ( به اندازه مصرف سه روزه آماده کنيد و در کيف نجات قرار دهيد.  12
 در صورتی که غذا به صورت کنسرو نباشد بايد هر دو هفته يک بار تجديد شوند.

کنيد، زيرزمين منازل، زير پله ها و يا وسايل سنگين و پا برجا، که دور از ديوارهاي پناهگاه مناسبی انتخاب  13
 خارجی و پنجره ها قراردارند مکان هاي خوبی براي پناه گرفتن از توفان هستند.

 مأموران هاي توصيه به .دهيد گزارش مسئول مقامات به را فاضالب شده تخريب هاي شبکه و آب اصلی منابع 14
 .کنيد توجه امداد

 .باشد الزم که آن مگر نرويد بيرون و بمانيد منزل در دهد می رخ برق و رعد وقتی 15

 بينی هوا دقت کنيد.به هشدارهاي هواشناسی و پيش 16

 .دورشويد الکتريکی هاي هادي ديگر يا و شوفاژ ديواري، بخاري پنجره، و در در هنگام رعد و برق از 17

 .بکشيد بيرون برق از را راديو و تلويزيون مانند برقی وسايل و شاخه برق دودر هنگام رعد و  18

 سر و دهيد قرار نزديک يکديگر را خود پاهاي بزنيد، زانو شديد برق و رعد و توفان گرفتار باز فضاي در اگر 19

 .کنيد خم را خود

مرتفع و  نقاط و ها تپه باالي از و نگيريد قرار باز مناطق و ارتفاعات دردر هنگام وقوع طوفان و رعد و برق  20
 .شويد دور درختان



 ايستادن زير درخت روي تپه هنگام رعد و برق، خطرناکترين اقدام است. 21

 خانه ، فلزي لوازم و ماهيگيري قالب آهنی، هاي نرده دوچرخه، سيکلت، موتور تراکتور، مانند تجهيزاتی از 22

 هادي وسايل اين زيرا شويد دور آنها از برق و رعد وقوع درصورت و نکنيد استفاده زنی چمن ماشين

 .نکنيد استفاده غيره و رخت بند فلزي، هاي بيل از همچنين. هستند الکتريسيته

 .شويد دور برق و تلفن خطوط فلزي، حصارهاي در هنگام رعد و برق از 23

 علت به زيرا داشته باشد جانبی خطر است ممکن آنها زير در گرفتن قرار يا و درختان به شدن نزديک 24

 .کنيد کارخودداري اين لذا از دارد، وجود سوزي آتش امکان آن از حاصل حرارت و برق برخورد

 و ريختن احتمال فرو زيرا نگيريد پناه ها شيشه و مخازن هوايی، برق هاي سيم بتونی، هاي ستون زير 25
 .دارد وجود آنها افتادن

  .کنيد پارک وسپس شويد دور بيفتد آن روي است ممکن که درختانی از هستيد اتومبيل در که صورتی در 26

 .ببريد پناهگاه به را ها دام و اهلی حيوانات فوراً هستيد درمزرعه اگر 27

 .بياييد بيرون آب از فوراً هستيد قايق در يا کردن شنا حال در اگر 28

 سرمازدگيبوران و  اقدامات هنگام وقوع کوالک،

 برق هاي تير و درختان هاي شاخه سقوط امکان و است ناک خطر بسيار شرايط اين در رانندگی و روي پياده 1

 دارد. وجود

 سازمانهاي هاي هشدار به کوهستانی هاي مسير در رانندگی از قبل ، برف بارش از پس و سال سرد فصول در 2

 کنيد. توجه مربوطه

 مواجه مشکل با سوخت تامين قطع و ارتباطی راههاي است ممکن که آنجا از ، بريد می سر به منزل در اگر 3

 باشيد. داشته دسترس در صحرايی هاي اجاق و اضافی سوخت با قابل حمل هاي بخاري ، شود

 کنيد. فراهم شمع تعدادي و اضافه باطري و حمل قابل راديوي و قوه چراغ 4

 کنيد. استفده شکن يخ الستيک يا چرخ زنجير حتما از و کنيد مسافرت به اقدام ضرورت صورت در فقط 5

 .کنيد انتخاب را مهم و اصلی ي ها جاده 6

 به هنگام بيرون آمدن از منزل، لباس چند اليه و سبک بپوشيد. 7

 دهيد. اطالع مطمئن اشخاص به را خود حرکت وزمان مسافرت محل آدرس 8

 اتومبيل در کمک رسيدن تا شد فنی نقص دچار شما خودروي اگر و کنيد پر سوخت از را خود اتومبيل باک 9

 .کنيد اجتناب و ... ماشين دادن هل ، برف کردن پارو فرسامانند قت هاي طا فعاليت از و بمانيد

 اي براق روي آنتن داخل اتومبيل بمانيد.اگر در اتومبيل گير افتاديد، بعد از قرار دادن پارچه 10

گرم ماندن اتومبيل خراب شده در آب و هواي سرد، هر يک ساعت، ده دقيقه آنرا روشن کنيد و از بخاري براي  11
 آن براي گرم کردن داخل خودرو استفاده کنيد. پاها و بازوان خود را مرتب تکان دهيد.

 گيرد.در هنگام سرمازدگی کليه اندام هاي خود را کامال بپوشانيد تا در معرض سرمازدگی قرار ن 12

 فرد سرمازده را به محيط گرم منتقل کنيد و اندام ها را به آرامی گرم نماييد. 13

تاکيد می گردد هرگز نبايد اندام يخ زده را در معرض گرماي شديد و مستقيم قرار دهيم زيرا گرم شدن ناگهانی  14
 شوداندام يخ زده قبل از برقراري جريان خون باعث مرگ سلولهاي عضو مبتال می 



 تا جاييکه امکان دارد از برف ذوب شده، آب آشاميدنی خود را تهيه نکنيد چراکه احتمال آلوده بودن آن بالست. 15

 دقيقه جوشانده و سپس مصرف نمائيد. 3در صورت عدم دسترسی به آب آشاميدنی مطمئن آب را به مدت  16

سالم و مطمئن استفاده نمائيد)حتی براي اين مورد نيز براي شستشو و آماده سازي و طبخ مواد غذايی نيز از آب  17
 استفاده از آب حاصل از ذوب برف توصيه نمی شود(.

 اقدامات هنگام وقوع زلزله، زمين لغزه

 در صورتی که در ساختمان هستید:

جا باقی روي زمين بنشينيد، سر خود را با قرار گرفتن در زير ميز و مبلمان محکم حفاظت کنيد و در همان  1
 بمانيد تا لرزش تمام شود.

 در صورت عدم وجود ميز در گوشه اي از ديوار چمباتمه بزنيد و روي سر خود را بپوشانيد. 2

 از شيشه ها و در و ديوار و لوستر فاصله بگيريد 3

 در صورتی که در رختخواب هستيد با يک بالش روي سر خود را بپوشانيد 4

در و استحکام آن مطمئن هستيد در زير آن قرار بگيريد. در غير اين صورت اين کار  در صورتی که از چهارچوب 5
 توصيه نمی شود.

 از آسانسور استفاده نکنيد. 6

 اگر داخل آسانسور هستيد، در اولين فرصت از آن خارج شويد. 7

 خود محافظت کنيد.ها از سر اگر روي پلکان هستيد، فوراً پشت به ديوار بنشينيد و تا پايان لرزش 8

 در صورتی که بیرون هستید:

 همانجايی که هستيد باقی بمانيد. 9

 از ساختمان هاي بلند و تيرهاي چراغ برق دور شويد و در يک جا مستقر شويد تا لرزش متوقف شود. 10

 در صورتی که در خودرو هستید:

 ساختمان هاي بلند و درختان و پل و ...( در يک جاي امن پارک کنيد و در خودرو باقی بمانيد) دور از 11

 به محض از بين رفتن لرزش با احتياط از جاده هاو پل هايی که ممکن است آسيب هم ديده باشند عبور کنيد. 12

 اگر زیر آوار ماندید:

 روشن نکنيد. يا فندک کبريت 13

 حرکت نکنيد و خاک ها را با پايتان جابجا نکنيد 14

 خود را با پارچه يا لباستان بپوشانيد. و خود را از گرد و غبار حفظ کنيد.جلوي دهان  15

به يک لوله يا ديوار ضربه بزنيد تا امدادگران شما را بيابند. استفاده از سوت نيز کمک کننده است. فرياد آخرين  16
 راه حل است چون موجب ورود گرد و غبار در دهان می شود.

 بعد از وقوع زلزله:

 دور و بر خود را نگاه کنيد و از ايمن بودن حرکت خود مطمئن شويد 17

 خونسردي خود را حفظ کنيد. 18



 انتظار پس لرزه را داشته باشيد، اگر جه اين پس لرزه ها شدت کمتري دارند. 19

 ن و سالمندانبه افراد مصدوم کمک کنيد. فراموش نکنيم بعضی از افراد کمک هاي ويژه نياز دارند. مانند کودکا 20

افرادي که به شدت آسيب ديده اند از جاي خود حرکت ندهيم. زيرا ممکن است صدمات جدي تري به او وارد  21
 شود.

 از ساير افراد کمک بخواهيد. 22

 جستجو و آنها را فورا خاموش کنيدرا آتش هاي کوچک و جزئی  وجود 23

 کنيد.پيام هاي راديو و تلويزيون را به دقت گوش  24

 شير گاز، آب و فيوز برق را قطع کنيد. 25

 از ديوار و اجسام ناپايدار فاصله بگيريد. 26

 احتمال سونامی را اگر کنار ساحل زندگی می کنيد در نظر بگيريد. 27

 امواج زلزله در دريا که اشتباها جذر و مد خوانده می شود نيز امکان وقوع دارد. 28

 ضروري استفاده نکنيد. از تلفن جز در مواقع 29

از محل زندگی خو دور شويد و اجازه دهيد امدادگران مختلف به کار خود برسند تا زمان اعالم رسمی مسئولين  30
 ذيربط به منازل خود برنگردند.

 به علت قطع برق معابر با احتياط رانندگی کنيد 31

 تا حد امکان از خودرو استفاده نکنيد. 32

 شايعات خودداري کنيد.از انتشار  33

 پس از اعالم عمومی و مجوز بازگشت به منازل، ابتدا بايد بازسازي و بهسازي را در اولويت قرار دهيد. 34

 ها باشيد.چنين نشت گاز و آب از لولهمراقب کابلهاي برق قطع شده و هم 35

 کنيد.درب قفسه ها را به علت احتمال سقوط اشياء داخل آن با احتياط باز  36

براي جلوگيري از هر گونه آسيب به پاها و دست ها از شلوار بلند و بلوز آتين بلند و کفش راحت و دستکش کار  37
 استفاده کنيد.

 داروهاي ريخته شده، نفت و بنزين و مايعات قابل اشتعال را با احتياط کامل پاک کنيد. 38

 شيميايی ديگر، محل را ترک کنيد.در صورت استنشاق بوي گاز يا بخارات مواد  39

 هاي گاز و ... که می تواند به علت نشت پنهان منجر به آتش سوزي شود، به دقت بازرسی کنيد.لوله 40

بازرسی تاسيسات و توجه به بوي گاز يا صداي خش خش يا خروج گاز که بايد به صرعت پجره ها را باز و با  41
شير اصلی گاز را ببنديد. براي وصل مجدد گاز حتما از افراد متخصص شرکت گاز تماس گرفته شود. ضمنا 

 کمک بگيريد.

در صورت مشاهده سيستم هاي آسيب ديده و احساس بوي حرارت ناشی از سوختگی عايق ها به سرعت برق  42
 ريدرا از محل فيوز اصلی قطع کنيد. در صورت وجود آب در مسير قطع برق با کارکنان شرکت برق تماس بگي

در صورت شک به آسيب خطوط فاضالب و ... از آب لوله کشی استفاده نکرده و با شرکت مربوطه تماس  43
 بگيريد. براي آب سالم می توان از ذوب يخ هاي استاندارد استفاده کرد.



 مد امواج و اقدامات هنگام وقوع سيل

 به خونسردي حفظ ضمن و بمانيد خانه در است، مرتفعی محل در شما خانه و هستيد منزل در اگر 1

 .دهيد گوش راديويی پيامهاي

 ممکن زيرا باشيد داشته خود نقليه وسيله باک در بنزين کافی مقدار هموراه کنيد سعی قبلی آمادگی براي 2

 .شويد منزل ترک به مجبور است

 به را منزل ارزش با لوازم و فرش و کرده قطع را وگاز برق ، آب جريان ، شديد منزل ترک به مجبور اگر 3
 .کنيد قفل را درها سپس و کنيد منتقل منزل بلند قسمتهاي

 سيم و ها شيب ، جاده هاي بريدگی مراقب ، هستيد رانندگی حال در سيل وقوع هنگام به که درصورتی 4

 .کند نمی کار آب در اتومبيل ترمز که باشيد داشته توجه و باشيد برق هاي

 .نکيند عبور است باالتر شما زانوي از آب عمق که نقاطی از هستيد يادهپ اگر 5

 و حمل قابل ترانزيستوري راديوي يک و شمع ، قوه چراغ و کنيد ذخيره غذا و آب کمی امکان صورت در 6

 .باشيد داشته خود همراه اضافه باطري

 درمانی هنگام وقوع سیل:-اقدامات پرسنل بهداشتی

 .جو شرايط تغييرات مورد در کشور هواشناسی سازمان با تماس 7

 کردن مجهز موثر و و امن هاي مکان در آنان استقرار و ضربت يا کننده عمل نيروهاي کامل باش آماده 8

 .انفرادي و گروهی تجهيزات به پرسنل

 و زنانه اري لباس مقد برانکارد، عدد 3 گروه هر براي حداقل و آمبوالنس دستگاه يک داشتن اختيار در 9

 .پزشکی اوليه کمکهاي پتو جعبه  مردانه

 ايمنی. کمربند و چکمه، کاله آب، ضد لباس به افراد بودن مجهز 10

 .دستی هاي سيم بی از استفاده 11

 .دستی بلندگوي از استفاده 12

 تعدادي و يا مشابه پرلون ابريشم طناب مثل مقاوم و سبک طناب رشته يک نفر هر براي داشتن همراه به 13

 کارابين.

 دستی. هاي نورافکن يا قوه نظامی، چراغ  انفرادي، کلنگ و بيل داشتن به همراه 14

 اقدامات هنگام وقوع آتش سوزی

 خشک سوزی آتش با مقابله برای اساسی اقدامات 1
 ، چوبی هاي آورده فر از ناشی سوزي آتش مانند گذارد می جاي بر خاکستر خود از معموال حريق نوع اين 

 ...و حبوبات ، علوفه و انواع الستيکی ، پشمی ، اي پنبه

 که باشيد داشته توجه .است آب کننده سرد بهترين و کردن سرد ، خشک سوزيهاي آتش با مبارزه راه بهترين 2

سريع  ديگر مرطوب وسيله يا و فرش يا و پتو با سريع را آنها بايد لذا برسد سوختنی مواد به هوا گذاشت نبايد
 .پوشاند

 اشتعال قابل مایعات های سوزی آتش

 .. و الکل ، ها روغن ، سیاه نفت ، گازوئیل ، نفت ، بنزین : از عبارتند مواد این



 توجه با امر اين و است اکسيژن قطع روش مهمترين اشتعال قابل مايعات از ناشی سوزي آتش با مقابله براي 3

 .است پذير امکان ... و خيس پتوي ، ماسه و شن ، کف پودر به وسيله و سوزي آتش نوع به

 نکنيد. استفاده آب از هرگز اشتعال قابل مايعات سوزي آتش کردن خاموش براي 4

 .کنيد خفه ديگر هاي پوشش يا و فرش ، تر پتوي ، بانمک را شعله و ندهيد حرکت را مشتعل ظروف 5

 برق از ناشی سوزی آتش

 ...و ها کامپیوتر ، تلویزیون ، رادیو ، برق ی کابلها ، ژنوراتورها احتراق مانند

 باشد کربن اکسيد دي گاز تواند می وسيله بهترين برقی وسايل کردن خاموش براي 6

 گازها از ناشی سوزی آتش

 کپسولُ يا لوله گاز، منبع قطع 7

 آتش شدن ور شعله از گيري جلو براي ها پنجره و درب بستن 8

 حادثه محل از خانواده وخروج خونسردي حفظ 9

 کمک درخواست و نشانی آتش با فوري تماس 10

 اقدامات هنگام وقوع انقجار اتمي

 بگيريد. آنها جلوي را خود بازوان و بسته را چشمانتان ، نکنيد نگاه آن سفيد نور و انفجار محل به هرگز 1

 اصالً آن سمت به دويدن البته باشد شما قدمی دو يا يک در که است ارزش با و مؤثر وقتی حفاظ يا پناه جان 2

 همراه گرنه و بچسبيد زمين به و بخوابيد زمين روي انفجار محل به سريع پشت خيلی پس ، نيست منطقی

 .سوخت خواهيد ثانيه يک از کمتر در و شده پرتاب هوا به انفجار موج

 داخل يا و ها پل زير ، گوديها و جويها داخل ، جدولها کنار ، ها شيار داخل ، ديوارها پشت ، ها تپه پشت 3

 اعظمی بخش زيرا باشند، می موقت گرفتن پناه جهت مناسبی ، محلهاي …واتاقکهاو کيوسکها پشت ، تونلها

 . گيرند می بخود را تشعشع و گرما موج از

 تشعشع و گرما اثرات از مقداري ميتواند … و چندکتاب يا لباس يا چوب تکه يک يا صندلی يا ميز يک حتی 4

 . کند کم را اوليه

 است. تر ايمن باشد تر پائين زمين سطح از شما گرفتن پناه محل چه هر 5

 و شده بلند سريعاً بعد ، کنند عبور گرمايی تشعشعات و انفجار موج تا بمانيد باقی وضعيت همين در لحظه چند 6
 . کنيد ترک را آنجا زود خيلی

 :کرد باید چه اتمی انفجار از بعد

 محل از خود با را اي وسيله هيچ پس هستند راديواکتيو به آلوده شما اطراف اشياء و محيط تمام که کنيد دقت 7

 يادآوري نيز ديگران به را مطلب )اين شويد. می ديگر مناطق در آلودگی گسترش زيرا موجب ، نياوريد بيرون

 کنيد(

 تکان را خود لباس پس اتمی(، هستند)خاکستر آلوده کامالً هم شما بدن و لباسها روي غبار و گرد ذرات حتی 8

 يا شما تنفسی مجاري يا دهان وارد که باشيد مواظب کامالً کنيد می تعويض را هنگاميکه آنها و ندهيد

 نشود. ديگران



 مواد اين . نکنيد مصرف محل آلودگی شدن کم و منطقه از شدن خارج تا را خوراکی ويا آشاميدن هيچگونه 9

 کنند. می بيمار را شما و برده بدن درون به پرتودار را ذرات راحتی به

 هستيد آور مرگ پرتوهاي تابش معرض در مدتها تا زيرا کنيد محافظت کامالً خود بدن باز ي قسمتها تمام از 10

 است. مؤثر بسيار نيز اضافی لباس و يا دستمال و کاله يک حتی ،

 سريع ازراههاي يکی زيرا ، بپوشانيد سريعاً را آنها روي و کنيد مراقبت شديداً خود هاي سوختگی يا و زخمها از 11

 هستند. بدن به هاي راديواکتيو پرتو انتقال

 در و کنيد گذاري ماسک حتماً بودن موجود صورت در راديواکتيو به آلوده خاکهاي استنشاق از جلوگيري براي 12

 کنيد. استفاده وبينی دهان جلوي خشک پارچه يا از دستمال اينصورت غير

 با و بشوئيد را خود وبينی دهان و ها چشم سالم آب مقداري با وقت اسرع در و نکشيد خود چشمان به دست 13

 کند. می شما بدن داخلی پرتوگيري بردن بين از به مؤثري کمک کار اين ، کنيد تميز خشک هاي پارچه

 می کنيد. سريعتر خود بدن به را ها پرتو جذب کار اين با زيرا نياوريد بيرون را خود لباسهاي آلوده منطقه درون 14

 منعکس را راديواکتيو پرتوهاي از اعظمی بخش زيرا ، است مفيد و مؤثر بسيار سفيد کامال لباسهاي پوشيدن 15

 کنند. می

 حفظ راديواکتيو تشعشعات و اتمی خاکسترهاي ريزش از را شما که است دار سقف محلی ماندن، مکان بهترين 16

 خاکسترهاي به شدن آلوده از را شما ملحفه يک يا سفيد چتر يک يا و سفيد برزنتی پارچه يک تکه حتی ، کند

 کند. می حفظ اتمی

 دريافتی اشعه مقدار زيرا ، شويد دور محل آن از توانيد می چه هر و نشويد نزديک انفجار محل به هيچگاه 17

 . شود می کمتر شما بدن

 توقف هم کوتاهی مدت براي حتی مکانها اين در و کرده توجه آلوده منطقه مخصوص عالئم و تابلوها به 18

 نکنيد

 تحت که مناطقی از آنها زيرا ، دهيد فرا گوش کامالً تخصصی گروههاي يا و راديو دستورات و ها توصيه به 19

 ميدهند. آموزش را مناسب روشهاي و داده خبر دارند قرار ديگر احتمالی خطرات يا و اتمی بارش تأثير

 کيسه يک ودرون آورده بيرون احتياط با را لباسها کليه آلوده منطقه از شدن خارج يا آلودگی شدن ازکم بعد 20

 ببنديد. آنرا سر و ريخته پالستيکی

 کرد. خواهد پخش محيط در خاکستر و دود بوسيله را راديواکتيو مواد فقط کار اين زيرا نسوزانيد را آلوده مواد 21

 خطا اين اثر در و شده دفن ناصحيح کامالً محلی در است ممکن زيرا ، نکنيد دفن را راديواکتيو به آلوده مواد 22

 دارد( خطرناکی بسيار اثر هم حيوانات و گياهان، حشرات روي بر حتی شده دفن )مواد کنيد آلوده را اشخاصی

 آنها و کنيد کوتاه را موها که است آن بهتر و بشوييد را بدن مودار قسمتهاي بخصوص بدن هاي قسمت کليه 23

 قرار زنده موجودات با تماس درمعرض نبايد را ايد شسته را خود آن با که آبی .بريزيد سربسته ظروف درون را

 ميکنيد. آلوده کار با اين را وحيوانات گياهان حتی ، دهيد

 و دامها گوشت وارد آلوده علوفه طريق از و ماهيها بدن وارد آلوده آب طريق از توانند می ديواکتيو را پرتوهاي 24
 مواد اين از که انسانی در خطرناک اختالالت بروز موجب آنها کردن بيمار از پس و آنها شده شير بخصوص

 شود. ميکند مصرف غذايی

 انسانها حتی يا و دامها توسط آن مصرف با و کنند می جذب را محيط راديواکتيو مواد اعظم بخش سبزيجات 25



 شود. می انسانها بدن خطرناک وارد مواد اين

 کيسه با برقی جاروي از استفاده اشياء و لباس روي از وغبار گرد ذرات آوري جمع مناسب راههاي از يکی 26

 دهيم. انجام را کار اين دقت با بايستی که باشد می مصرف يکبار هاي

 آب آشاميدني هنگام وقوع حادثه:توصيه های ضروری بهداشت 

 .استفاده نماييميا سالم مطمئن جهت آشاميدن حتما از آب بسته بندي و بطري شده  1

 .آبهاي بطري شده را در معرض تابش نور خورشيد قرار ندهيم 2

 .براي تهيه غذاي کودک از آب جوشيده سرد شده استفاده نماييم 3

 .تهيه غذا از آب سالم استفاده نماييمبراي  4

 .ليتر آب سالم استفاده کنيد  5/1تا   1براي جلوگيري ازکم آبی، روزانه حداقل  5

 .براي تهيه شير خشک از آب جوشيده سرد شده استفاده نماييم 6

 آب آشاميدنی را درکنار يخ  خنک نماييم وروي يخ نريزيم.  7

 هنگام وقوع حادثه:تغذیه  توصيه های ضروری 

 .حتی االمکان از غذاهاي کنسرو شده استفاده کنيم 1

توجه به نياز تنوع مصرف مواد غذايی، از کنــسروهاي مخـتلف و مـناسب) تن ماهی، لوبيا، عدس و .....(  با 2
 استفاده کنيد.

 .استفاده نکنيمبه هيچ وجه  بادکرده(، سوراخ شده از کنسروهاي آسيب ديده )قوطی کج شده، 3

 .از موادغذايی بسته بندي شده که بسته هاي آنها آسيب ديده اجتناب کنيم 4

 .قبل ازتهيه ومصرف غذاهاي کنسرو شده حتما به تاريخ توليد و انقضاء آن دقت نماييم 5

 کنيد.مواد غذايی غنی شده با ويتامينها و امالح يا از مکملهاي دارويی ويتامينها و امالح استفاده  6

در صورت قطع برق، در ماه هاي گرم سال روي يخچال و فريزر را با مواد عايق مثل پتوي پشمی بپوشانيد تـا   7

 ساعت سالم خواهد ماند. 24ساعت و در فريزر تا  12محتويات يخچال تا 

 محافظت نمود. در ماه هاي سرد توام با بارندگی، مواد غذايی را از انجماد و مواد غذايی خشک را از رطوبت 8

 .يمخودداري نماي "ازنگهداري غذاهاي پخته شده درچادرجدا 9

+ درجه سانتی گراد( مواد غذايی باقيمانده را در هواي سرد بيرون 4در صورت سرد بودن هوا )دماي پايين تر از  10

 نگهداري کنيد

 ده شود.به جاي حمل گوشت از نگهداري دام هاي زنده ومصرف تدريجی آن ها استفا 11

 گوشت چرخ شده به هيچ وجه نگهداري نکنيد. 12

 در شرايط بحران ، غذاي پرانرژي، قاشق و نی براي معلولين فراهم نماييد. 13

 از مصرف غذاهاي کپک زده، ترشيده، آلوده به حشرات خود داري نمائيد. 14



 .سبزي و ميوه هاي خام را قبل از مصرف بايستی سا لم سازي کنيم 15

 حداقل پنج دقيقه شير را بجوشانيد. 16

تخم مرغ با پوسته سالم را می توان در شرايط معمولی نگهداري کرد در صورت گرم بودن هوا، بهتر است در  17
  روز مصرف کنيد. 15عرض 

خود را از براي پيشگيري از سوء تغذيه ماردان باردار و کودکان زير دو سال بايد مکملهاي آهن و مولتی ويتامين  18
 امدادگران تهيه کنيد.

.در برنامه ريزي تغذيه همگانی بايد نيازهاي اضافی زنان باردار و شيرده مد نظر قرار گيرد 19  

براي پيشگيري از سوء تغذيه ماردان باردار و کودکان زير دو سال بايد مکملهاي آهن و مولتی ويتامين خود را از  20
 امدادگران تهيه کنيد.

 مادران باردار مصرف مولتی ويتامين، آهن و اسيد فوليک ماردان باردار را در شرايط باليا فراموش نکنند. 21

سال به ازاء هر دو روز يک بسته غذاي کمکی آماده تهيه کنيد. 2براي کودک زير  22  

 واکسيناسيون کودک خود را مطابق جدول واکسيناسيون ادامه دهيد.  23

حتما کودکان خود را با شير مادر تغذيه نماييد.در زمان بحران  24  

 بهداشت محيط و ایمني: توصيه های ضروری

 .از انداختن سنگ ، پارچه بداخل چاهک توالتهائی که امکان گرفتگی دارند خودداري نماييم 1

 .توصيه هاي اکيپ هاي بهداشتی را جدي گرفته و به آن عمل نماييم 2

فضوالت را شناسايی وبراي پاکسازي و سمپاشی و گندزدايی به ، زباله فاضالب، کانونهاي آلودگی ازقبيل 3
 .مسئولين بهداشتی اطالع دهيم

 نظافت اتاقک توالت ها را حتما رعايت کنيم. 4

 کيلومتري منطقه مسکونی انجام پذيرد.2دفع زباله تا فاصله  5

بوده و دادن آموزش به افراد براي به کار گرفتن آنها تهيه وسايل اطفاي حريق و در دسترس بودن آنها ضروري  6
 ضروري است.

 براي جلوگيري از آتش سوزي از پختن غذا داخل چادر خودداري کنيد. 7

 .خودداري کنيمربدليل نفوذ آب  به داخل چاد درموقع بارش باران ازکشيدن دست وانگشت روي چادر 8

اندازها بيرون آورده شده و کناره هاي چادررا جهت گردش هوا باال در صورت رطوبت درمنطقه هر روز زير  9
 .بزنيم

 .نظافت داخل و بيرون چادررا به جهت جلوگيري ازرشد و تجمع حشرات مزاحم رعايت کنيم 10

 .سوزي از آويختن آن خودداري کنيم درصورت استفاده از فانوس براي روشنايی به منظور جلوگيري از آتش 11

 .ت بروزآتش سوزي سريعا طنابهاي چادرآتش گرفته را بريده وچادررا بخوابانيمدرصور 12

 .جمع گردد به منظور جلوگيري از گسترش آتش، طنابهاي چادرهاي نزديک محل آتش سوزي سريعا بريده و 13

 حمایتهای رواني، اجتماعي در بالیا: توصيه های

همشهري عزيز در صورتی که به دنبال بحران فعلی عاليم زير را در خود احساس کرديد نگران نباشيد، اين  1



عاليم نسبت به شدت حادثه طبيعی و قابل کنترل است و خطري براي شما ندارد ، در صورت ادامه داشتن 

 عه کنيد: عالم زير بيش از يک هفته به مراکز مشاوره سالمت روان در مراکز بهداشت مراج

دلشوره ، بی قراري و کالفه بودن ، اضطراب ، ترس ، وحشت ، شوکه شدن کاهش اشتها ، بد خوابی يا کم 

 خوابی ، افزايش ظربان قلب  نگرانی و ترس از اتفاق مجدد حادثه. 

 سعی کنيد خود را به يک مکان امن برسانيد. 2

 تنها نمانيد با افراد آشنا گفتگو کنيد. 3

کند، باعث کاهش فشارهاي  گيري فرد جلوگيري می گروهی با ديگران عالوه بر اينکه از انزوا و گوشه همياري 4

 .شود روانی فرد نيز می

 بهتر است که بنشينيد يا دراز بکشيد 5

 چند نفس عميق از بينی بکشيد و به آرامی از دهان خارج کنيد) ده بار تکرار کنيد( 6

 رها کنيد.اعضاي بدن خود را شل و  7

 در ذهنتان به اتفاقات مثبت و خوشايند فکر کنيد. 8

 از تغذيه خود غفلت نکنيد )با توجه به امکانات(. 9

 فعاليت کنيد به يک کار مرتبط با شرايط فعلی بپردازيد. 10

 راجع به نگرانی ها خود با ديگران حرف بزنيد. 11

کارشناسان بهداشتی( به کودکان اطمينان دهيد خطر طوفان ، سيل و... شما ) والدين يا افراد بزکتر، پزشکان و  12
 آنها را تهديد نمی کند

 به کودکان اجازه دهيم تا احساسات خود را بروز دهند 13

 مانع گريه کردن ديگران نشويم 14

التشان بر واکنش کودکان به ترس از طوفان طبيعی است. بازي کردن به کودکان کمک می کند تازودتر مشک 15

 طرف گردد.

 بچه ها در کنار والدين وآشنايان آرامش بيشتري دارند،آنها را از خودجدا نکنيم 16

در صورتيکه عاليم شما ادامه داشت يا قادر به تحمل آن نبوديد به کارشناسان سالمت روان در مراکز بهداشت  17

 مراجعه نمائيد. 

 بيماریهای غير واگيرتوصيه های اوليه  جهت مراقبت از  

 يک کيف مناسب ترجيحا رو دوشی براي قرار دادن وسايل مورد نيازتان متناسب با حجم وسايل تهيه کنيد. 1



 

يک نسخه از اطالعالت شخصی ، شماره تماس دوستان يا بستگان نزديک و خدمات پزشکی مورد نياز تان را 
 تهيه فرماييد 

به اندازه مصرف حداقل يک هفته از دارو و مواد مصرفی مورد نيازتان ) قرص ، آمپول ، سرنگ ، پنبه الکل ،  2
 گلوکومتر، نوار تست واسپري اسم ...(را ذخيره کنيد. 

وعده  2مواد خوراکی کربوهدراتی  با ماندگاري طوالنی )مثل بيسکويت و شکالت و...( را براي مصرف حداقل  3
 د.ذخيره کني

 حداقل يک بطري آب در کيف قرار دهيد. 4

 ترجيحا يک عدد چراغ قوه با باطري اضافه و  راديو کوچک در کيف قرار دهيد. 5

ويال انسولين و قلم انسولين را می توان در دماي اتاق نگهداري کرد ) از تابش مستقيم نورافتاب ؛ حرارت و  6
 سرما دور نگه داشته شود (. 

که محتوي ويال ها  يا قلم ها شفاف باشد.توجه شود  7  

در شرايط اضطرار می توانيد از يک سرنگ و يا سر سوزن براي دفعات متعدد تزريق استفاده کنيد ) اما هيچ گاه  8
 از سر سوزن و سرنگ اشتراکی استفاده نکنيد (. 

اطالع دهيد.چنانچه کودک شما مبتال به تاالسمی شديد )ماژور( است به تيم بهداشتی  9  

چنانچه کودک شما مبتال به تاالسمی شديد)ماژور( است وزمان تزريق خون وي فرا رسيده است به امدادگران  10
 بهداشتی اطالع دهيد.

 توصيه های اوليه  جهت مراقبت از بيماریهای واگير

نيد و فورا به نزديکترين ( استفاده کORSبه هنگام بروز اسهال و مسمويت غذايی از مايعات سالم و خوراکی ) 1
 اکيپ بهداشتی مراجعه کنيد.

در صورت داشتن عاليم بيماري مثل تب باال، سرفه زياد، بيحالی و گلودرد به پزشک اکيپ بهداشتی درمانی يا  2
 بهورز مراجعه کنيد.

 به هنگام سرفه و يا عطسه بينی و دهان خود را با دستمال بپوشانيد. 3

با آب و صابون شستشو دهيد. دستهايتان را مرتب 4  

 در چادرها حتی المقدور از بيمارانی که داراي عاليم بيماري تنفسی)آنفلوآنزا( هستند فاصله بگيريد. 5

 بيمارانی که داراي عاليم بيماري تنفسی)آنفلوآنزا( هستند از ماسک استفاده کنند. 6

 دقيقه شستشو دهيد. 20الی  15صابون به مدت در صورت حيوان گزيدگی بالفاصله محل زخم را با آب و  7

 بالفاصله پس از مجروح شدن توسط حيوانات به نزديکترين اکيپ مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنيد. 8

 .از ريختن و پراکنده کردن زباله در اطراف چادرها و ساير مناطق خودداري کنيم 9

 .محکم ببنديمرا  بعد از جمع آوري زباله ها در کيسه زباله 10

 .کيسه هاي زباله را در محلی دور از چادرها و در محل تعيين شده قرار دهيم 11

 .در صورت پراکندگی زباله در کنار چادرهابه کمک اهالی آنها را جمع آوري کنيم 12


