
 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

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

 .شود يکسان منزل

 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  5
 يک مبلمان محکم پناه بگيريد و خود را با يک پتو بپوشانيد.

 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 کشيده

 

 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.

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

 .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

 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 سر

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

 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

 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 به

 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

 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 و

 درمانی هنگام وقوع سيل:-بهداشتیاقدامات پرسنل 

 .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

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



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

 آب آشاميدنی 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

 .براي تهيه غذا از آب سالم استفاده نماييم 4

 .استفاده کنيدليتر آب سالم   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

 تغذیه  هنگام وقوع حادثه:توصيه های ضروری 

 .حتی االمکان از غذاهاي کنسرو شده استفاده کنيم 1

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

 .به هيچ وجه استفاده نکنيم 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

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

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

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

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

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

 .يمخودداري نماي "ازنگهداري غذاهاي پخته شده درچادرجدا 9

+ درجه سانتی گراد( مواد غـذايی باقيمانـده را در هـواي سـرد     4ن تر از در صورت سرد بودن هوا )دماي پايي 10

 بيرون نگهداري کنيد

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

 گوشت چرخ شده به هيچ وجه نگهداري نکنيد. 12

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

در صورت گرم بودن هوا، بهتر است در تخم مرغ با پوسته سالم را می توان در شرايط معمولی نگهداري کرد  17



  روز مصرف کنيد. 15عرض 

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

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

براي پيشگيري از سوء تغذيه ماردان باردار و کودکان زير دو سال بايد مکملهاي آهن و مولتی ويتامين خود را  20
 از 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. 2کودک زير براي  22  

 واکسيناسيون کودک خود را مطابق جدول واکسيناسيون ادامه دهيد.  23

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

 

 


