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  :گردآوري و ويرايش

  معاونت برنامه ريزي و آموزش هاي تخصصي

  

  



  زلزله مواجهه بامرحله براي ايمني در  7

(EMERGENCY SURVIVED PROGRAM) 

    

  :مرحله اول 

  
   ! كنيمهمين لحظه ايمن سازي را در محيط زندگي خود شروع  بياييد از   

  
   

   .نماييمخطرات بالقوه را شناسايي و شروع به رفع آنها 
   

؛ براي كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از زلزله بايد وسايل داخل  ايمني در برابر زلزله  تنها مقاوم سازي ساختمان ها نيست

  . ساختمان را نيز  ايمن كنيم

  . شما بايد وسايل زير را ايمن كنيد 

  اجسام سنگيني كه افتادن آنها مي تواند  به شما صدمه بزند   �

  . اجسام گران قيمت يا شكستني كه از بين رفتن آنها براي شما از نظر اقتصادي اهميت زيادي دارد �

ه نقليه يا مواد يلرا براي جلوگيري از صدمه زدن به وسگاراژ ديگر مثل  مكانهايعالوه بر وسايل داخل منزل ، لوازم موجود در 

  .ايمن كنيد  اشتعال زا

  . كند محافظت آسيب هاي زلزله مي تواند شما را در برابر  ،كارهاي ساده برخي  انجام

، و يا ثابت نمودن در محل  از رختخواب، مبل و ديگر جاهايي كه مي خوابيد يا مي نشينند دور كردن كتابخانه  با اقداماتي از قبيل

ديگر  وسايل  براي جستجو و سپس ود در مقابل زلزله محافظت نماييدخ به  طبقات پايين تر كمد يا كتابخانه ازانتقال اجسام سنگين 

  .را شروع كنيد موجود در منزلتان، كه ممكن است در هنگام زلزله برايتان خطرناك باشند
 

 

 

   



  : در آشپزخانه  

در هنگام زلزله به شدت باز شده و باعث ريختن ظروف شيشه اي  و چيني روي زمين  كابينت ها كه خوب چفت نشده باشند بدر 

) ، قالبدار هاي كودكقفل(از قفلهاي مناسبو شكستني را درطبقات پايين كابينت قراردهيد لوازم سنگين و بهتر است . مي شوند

و انعطاف رابط نرم شيلنگ هاي بايد  سوزبراي جلوگيري از آتش سوزي، وسايل گاز.  نماييدبراي جلوگيري از اين اتفاق استفاده 

  . باشندپذير 

   
  :وسايل الكترونيكي 

آنها را مي توان با تسمه و . سنگين و گران قيمت هستندويو و ديگر وسايل الكتريكي،  وتلويزيون ، راديو ضبط ، كامپيوتر ، ماكر

  .بستهاي فنري ايمن كرد
   

 .مي توانند درهنگام زلزله تبديل به وسايلي مرگبار شوند ....آيينه ها ، قاب عكس ها و، اشياي آويزان و لوستروسايل دكوري ، 

    .گردندآويزان  و اشياء بايستي  بوسيله قالب بسته اين

   
  :وسايل خانه

. انداطمينان حاصل كنيد كه وسايل به خوبي محكم شده. به ديوار متصل كنيدبا بست مخصوص  را وسايلي همچون كتابخانه و بوفه 

مناسب تر ،  تاب بخورند و شده جابجا ، بلند بدون افتادن يمي دهند اشيا مثل تسمه هاي پالستيكي كه اجازهقابل انعطاف  اتصالهاي

  . ميباشند

  

  :آبگرمكن

را به  تسمه آبگرمكن  بوسيله دو. آبگرمكن نا امن  ممكن است سقوط كند و همزمان موجب تركيدگي اتصاالت  آب وگاز گردد 

  .  ديوار وصل كنيد

  

  
   

  

  

  

  

  

  



   :مرحله دوم 

  .برنامه ريزي كنيدبراي رويارويي با خطر 
   

  
آيا افراد خانواده تان آمادگي براي رويارويي با يك زلزله بزرگ را دارند؟ قبل از وقوع زلزله همه افراد خانواده بايد با يكديگر  

  . چه كاري بايد انجام دهد  حادثه بعد از و حينبرنامه ريزي كنند تا هر فرد بداند قبل ،

پس لرزه هاي و همچنين  تمام مي شود بايد آماده آتش سوزي هاي بعدي، قطع انشعابات آب، برق،گاز ، شبكه ارتباطي زلزلهوقتي 

  .اين برنامه ريزي براي مواقع اضطراري هم مفيد خواهد بود. باشيم بزرگ

خانوده شما . هاي عملياتي را طراحي نمايندبرنامه ريزي بيشتر مراكز دولتي  ، مدارس و مراكز تجاري براي مقابله با انواع حوادث 

اگر شما قبال چنين طرحي را آماده كرده ايد . ايمني و سالمتي شما خيلي مهم است. را داشته باشد اي هم بايستي يك چنين برنامه 

  .  حاال آن را مجددا بررسي كنيد.

   

  :براي ايمن بودن در هنگام حادثه  آمادگي

  

  . تا وقتي كه احساس كنيد وضعيت عادي است ".بياندازيد ،پناه بگيريد وصبر كنيد خودتان را " كه چگونه  تمرين كنيد •

      . كنيد شناساييرا   نقاط امن در هر اتاق ،  مثل زير ميزها •

  .از خودتان محافظت كنيد  كه هستيد چطور جاييهر در وقتي زلزله رخ مي دهد ياد بگيريد  •
   

 

 

 

 

  :داشته باشيد است كه بدانيد بعد از زلزله  چه واكنشي بايدحاال نوبت برنامه ريزي  

o چراغ قوه در كنار تخت خوابتان داشته باشيد .  

o  سوت بزنند  و يا با زدن  ، چطور  محبوس شدندبه هر يك از افراد خانواده آموزش دهيد كه در مواقع اضطراري اگر

  . دنخود آگاه كن ديگران را از محل ، ضربات سه مرتبه اي و مكرر به اجسام



o   ، چوب دستي، رژيم هاي موارد مورد نياز اعضاي خانواده كه داراي شرايط  ويژه اي هستند همچون صندلي چرخ دار

   .در نظر بگيريد  غذايي يا داروئي مخصوص را

o ي و ريوي روش  احياء قلب دوره هاي آموزشي  كمك هاي اوليه هالل احمر وR) (CP را فرا  بگيريد .  

o برق را شناسايي كنيد و وسايل مورد نياز را براي اين منظور  در دسترس نگه داريد  وگاز  ،چگونگي قطع  آب  محل و .

اگر بو و يا نشتي گاز را استشمام كرديد .اطمينان حاصل كنيد  كه شما مي دانيد چطور بايد گاز ،آب و برق منزلتان  را قطع  كنيد 

   .، سريعاْ آن را قطع  كنيد 

o را فرا بگيريدكپسول اطفاء حريق  تفاده ازنحوه اس.   

o باتري را هر سال يك بار  يا وقتي كه . نصب وماهيانه آنها را تست كنيددود در منزلتان  مناسبدهنده هاي  هشدار

  . عوض كنيد) استضعيف  آنسيگنال (
   
   

  .كنيدحاال براي ارتباط با يكديگر و بازگشت به حالت عادي بعد از بحران برنامه ريزي 
   
o يك محل امن  خارج از منزلتان براي مالقات كردن افراد خانواده با يكديگر بعد از بحران  تعيين كنيد .  

o وي تماس  و مي توانند براي دريافت اطالعات با شخصي را خارج از شهرتان كه همه افراد خانواده او را مي شناسند

  . بگيرند تعيين كنند

o در اختيار همه افراد خانواده قراردهيد ليستي از شماره تلفنهاي مهم را .   

o با  دوستان يا آشنايي (   .كجا  ممكن است ساكن شويداگر منزل تان غير قابل سكونت شد ، مشخص نمائيد بعد از زلزله

  ). تان  در اين زمينه هماهنگ باشيد 

o  سندهاي ضروري ، همچون شناسنامه ها ي از يكپي ها.خانواده اقدام نماييد) بقاء(در اسرع وقت نسبت به تهيه كيف نجات

يك ليست و عكس ( فهرستي از اموال تان را تهيه نماييد .  كيف نگه داريداين  ، دفترچه بيمه ها وسندها با جلد هاي ضد آب را در

  ) يا فيلم از اموالتان 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  



  

  :  مرحله سوم

  .تهيه كنيدخانواده  )بقاء(نجات  كيف

   
يك كيف در منزلتان، يكي ديگر در ماشينتان و سومي را در .داشته باشيد” خانواده )بقاء(نجات “شما مي توانيد ترجيحا سه كيف   

اينكار به شما كمك مي كند حتي اگر ساختمان شما كامالً خراب شود يكي از اين كيفها را در اختيار .محل كار نگه داري كنيد

. داشته باشيد  

لوازم سعي كنيد . تر هستند بهتر است از كوله پشتي استفاده كنيد زيرا براي حمل و نقل راحتخانواده  )بقاء(نجات  كيفبراي  

  . دهيد قراررا كه در اين بروشور آورده شده است در اين كيف  وتجهيزاتي

سيستم هاي مهم براي چند روز قطع بعد از يك زلزله يا بالي ديگر ممكن است برق ،آب، حمل و نقل، سيستمهاي ارتباطي و ديگر 

دانستن كمكهاي اوليه و موارد . ستادهاي حوادث و بيمارستانها ممكن است تخريب شده و نتوانند به موقع به كمك شما بيايند. شوند

   .تر كرده و باعث مي گردد در مقابل حوادث آينده بهتر عمل كنيد حياتي،  زندگي را براي شما راحت

  : خانواده )بقاء(نجات يفكموارد مربوط به 

  دفترچه بيمه يا نسخه هاي دارويي مهم، نام دكتر و اطالعات شخصيكپي داروها،  •

  آناستفاده ازجعبه كمكهاي اوليه و دستورالعمل  •

  )غير الستيكي(هاي كار دستكش •

  ماسك گرد و غبار •

  عينك يا لنزهاي يدك به همراه محلول شستشو •

  بطري آب •

  )محلتان به نيروهاي امدادي براي مشخص كردن( سوت •

  كفشهاي محكم •

  پول اضطراري •

  نقشه شهر •



 نس افهرست تلفن مراكز اورژ •

 با تاريخ هاي مدت دار غذاي كنسرو شده با كالري زياد •

  در بازكن •

 با باطري اضافي  چراغ قوه  •

  لوازم بهداشتي شخصي •

  دستمالهاي مرطوب •

  نوشت افزار، عروسكموارد تفريحي مانند لوازم بازي، مداد رنگي،  •

 كيسه پالستيكي  •

  لباسهاي اضافي •

  ....)گواهينامه رانندگي، كارت شناسايي شغلي ،اسناد مالكيت و ( كپي كارتهاي شناسايي  •

 راديو با باطري اضافه •

   

 يا بر حسب تاريخ انقضاء جعبه كمكهاي اوليه، و باطري را هر ساله حتوياتمواد فاسد شدني در كيف شامل غذا، آب، دارو، م

  ض نماييديعوت

    
     

  

   :مرحله چهارم 

    آيا محل زندگيتان امن است ؟

  
ساختمانها طوري ساخته مي شوند كه در . تقويت نماييد با كمك كارشناسان تان را شناسايي كنيد و آنها را نقاط ضعف ساختمان

برابر نيروي ثقلشان كه به طرف پايين است مقاومت مي نمايند؛ در حالي كه زلزله، ساختمانها را در همه جهات مخصوصاً جهت 

  . چند عامل مختلف مي توانند مقاومت ساختمان را در برابر نيروهاي زلزله كم كند.  افقي تكان مي دهد

وقتي . در ادامه  مشكالتي كه بيشتر ساختمانها دارند و چگونگي رفع آنها، آمده است. بيشتر ساختمانها به اندازه الزم مقاوم نيستند 

   .نمائيدمتوجه شديد كه ساختمانتان يك يا چند مورد از اشكاالت را دارد با تعيين اولويت شروع به رفع آنها 



   
هايي كه داراي ستونهاي غير متصل به هم هستند بايستي ستونهاي آنها توسط ورقه هايي به هم  خانه:ديوارهاي ناقص و متصل نشده

وپيوسته  ديوارهاي سست را با هزينه اي نه چندان زياد مقاوم  متخصص پيمانكار مي توانيد با مراجعه به يك شما .ندوصل گرد

  . كنيد

با فاصله زياد پايه هايي  كه رويپاركينگ يا خانه هاي چوبي  بمانند در( توجه كنيد همكفبه خروجي هاي بزرگ در طبقه  

  . با متخصصين جهت مقاوم سازي اين بخشها مشورت كنيد). ساخته مي شوند
   

برخي تشكيالت، برنامه هاي مدوني براي مقاوم سازي اين نوع از . تمام ساختمانهاي آجري بايد مقاوم سازي شوند :خانه هاي آجري

تخريب .  با متخصصين در اين رابطه مشورت كنيد مي بايستتان داريد  اگر شما بخشهاي آجري در ساختمان. ساختمانها دارند

  . شومينه هاي غيرمقاوم، مشكل معمول در هنگام زلزله است
   

  . يك برنامه مقابله با آتش سوزي در داخل و خارج خانه تهيه كنيد :ايمني در برابر آتش

درختها، ستونهاي ). خانه اطرافمتر  30( منطقه ي ايمني يراي مقابله با آتش در اطراف خانه تان ايجاد كنيد :برنامه خارج خانه

  . چوبي و خرده چوب تا حد امكان نبايد در اين منطقه قرار داشته باشند

از عبور دادن سيم از . ندسيمهاي برق خانه را به دقت چك كنيد كه ترك خوردگي، يا بخشي ضعيف نداشته باش :برنامه داخل خانه

  . يا زير فرش خودداري كنيد بجلوي در
          

  :مرحله پنجم

   
  خودتان را در هنگام تكان هاي زلزله محافظت كنيدبيفتيد ،پناه بگيريد و صبر كنيد 

    

  

انجام دادن حركت هاي بجا  .  چكار بايد  انجام دهيد)خانه، محل كار، يا مدرسه(هنگام يك زلزله هر كجا كه هستيدياد بگيريد در  

مير و جراحت را كاهش دهد  مي تواند زندگيتان را نجات دهد  و خطر مرگ و.  "افتادن ، پناه گرفتن و صبر كردن"، همچون 

تا هنگامي كه تكان هاي زلزله متوقف . بيفتيد ،زير يك ميز محكم پناه بگيريد و محكم به آن بچسبيد مينز در هنگام زلزله ، روي.

  .شما هم با ميز حركت كنيد ،د نشو



پنجره ها ، نما هاي بيروني و گچبري ها اغلب اولين قسمت هاي . ديوار هاي  بيروني استخطرناكترين محلها در زلزله در نزديكي 

رهيز از اين مناطق اگر داخل خانه هستيد همان داخل بمانيد و اگر خارج ساختمان پبراي . كه فرو مي ريزند از ساختمان هستند

  . هستيد بيرون بمانيد
   

  نرويد ببه زير چارچوب در

داريم نشان داده است كه در ساختمانهاي خشتي و آجري تنها جايي كه پابرجا مانده است  گذشته يري كه از زلزله هاياوتص

اين . به عنوان جايي مناسب براي پناه گيري مطرح گردد بهمين موضوع باعث شد كه مدتها چارچوب در. ها استبچارچوب در

، بدر ساختمانهاي امروزي چارچوب در. زندگي كنيددرست است؛ اما به شرطي كه شما در يك ساختمان قديمي و غير استاندارد 

  . هيچ مزيت يا مقاومت بيشتري نسبت به ديگر بخشهاي ساختمان ندارد
   

  
  

  :هستيد........در اگر شما  

   
در هنگام وقوع زلزله ، روي زمين بيفتيد ، زير يك ميز محكم پناه بگيريد و محكم به .كنيدتيد ،پناه بگيريد ،و صبر فبي :در خانه 

اگر نزديك ميز نيستيد ، روي زمين در كنار . تا هنگامي كه تكان هاي زلزله ادامه دارد  شما هم با ميز حركت كنيد. آن بچسبيد 

از ديوارهاي بيروني ، پنجره ها ، اشياء آويزان ، آيينه ها ، . ظت كنيديك ديوار داخلي بيفتيد و از سر و گردنتان با دستانتان محاف

  .دوري كنيد  هاكمدها و ديگر اجسام بلند ، وسايل بزرگ و كابينت هاي آشپزخانه يا شيشه 
   

   
هنگام زلزله اگر  در. هستيد ،صبر كنيد و آنجا بمانيد و سرتان را با يك بالش محافظت كنيداگر در رختخواب :در رختخواب 

جاي خودتان بمانيد احتمال زخمي شدنتان كمتر است زيرا معموالً شيشه هاي شكسته در كف خانه موجب زخمي شدن افرادي مي 

  .شود كه روي زمين مي غلطند يا سعي مي كنند به بيرون بروند
   

يا از آسانسور .  از پنجره ها و ديگر وسايل خطرناك دوري كنيد.بيفتيد ، پناه بگيريد و صبر كنيد  : ختمان هاي بلندسادر 

  . اگر سيستم هاي اعالن آتش روشن شدند تعجب نكنيد.استفاده نكنيد پلكان داخلي ساختمان 
   

ساختمانها ، وسايل نقليه زير،  تابلوهااز سيم هاي برق ، درختان ، . ايي دور از ساختمانها برويدجاگر امكان دارد به :بيرون از خانه 

  .و ديگر خطرات دور شويد 

  . خيابان پارك كنيد و ترمز دستي را بكشيد  ياكنار جاده وفورا  :هنگام رانندگي



  .و ديگر خطرات دوري كنيد تابلوهااز پل هاي هوايي ، پل هاي عابر ، سيم هاي برق ، 

  .تا هنگامي كه تكان هاي زلزله ادامه دارد، داخل وسيله نقليه بمانيد 

  .ديده سيم را بردارد عوامل امدادياگر سيم برقي روي ماشين افتاد،داخل ماشين بمانيد تا 

  . در صندلي تان بمانيد و سر و گردنتان را با دستانتان محافظت كنيد: استاديوم يا سالن تئاتر

  . سعي كنيد تا اتمام  تكان هاي زلزله  در جايتان باقي بمانيد

  .  رافتان براي دوري از وسايلي كه امكان سقوط دارند توجه مي كنيد به آرامي محل را ترك كنيدبعد از آن در حالي كه به اط
   

  .بيفتيد ، پناه بگيريد و صبر كنيد تا هنگامي كه تكان هاي زلزله متوقف شود: كنار ساحل

بوجود آمده  مياسونثانيه يا بيشتر است فورا به سمت ارتفاع برويد چون ممكن است در اثر زلزله يك  20اگر آخرين تكان شديد 

براي اينكار .  متر باالي سطح دريا قرار گيريد 30كيلومتر از ساحل دور شويد طوريكه در ارتفاعي در حدود  3سعي كنيد تا . باشد

زيرا كمتر با مشكل . معموالً در اين مواقع پياده روي بهتر از استفاده از اتومبيل است. سئولين نباشيدمنتظر اعالم خطر از سوي م

  .  ترافيك و ديگر مسائل روبرو خواهيد بود
   
معموال اين تخريب يكباره صورت نمي گيرد ولي . سدها ممكن است طي يك زلزله بزرگ خراب شوند :پايين دست يك سد  

  . سيل گير را خوب بشناسيد و در صورت لزوم  براي تخليه اضطراري آماده باشيد شما بايد محدوده
   

   :مرحله ششم 

  . بعد از زلزله براي يافتن زخمي ها و خرابي هاي احتمالي جستجوي خود را آغاز كنيد 

  
   
   

به كمك يكديگر شتافته و در  ، تحقيقات وتجربيات  نشان داده كه مردم هم در حين زلزله و هم بعد از آن عالوه بر احتياط

    .مي باشندبسيار موثرامدادرساني 

پس لرزه ها ممكن است موجب خرابي هاي بيشتر شده و . طرح اورژانس خود را به ياد آوريد. در ابتدا به فكر وضعيت خود باشيد

  . بنابر اين به جاي امني برويد. دنباعث سقوط اجسام گرد



اگر شما خون ريزي داريد محل زخم را . اگر در آوار به دام افتاده ايد ،دهان ، بيني و چشمانتان را از گرد و خاك محافظت كنيد

  . فشار دهيد و عضو جراحت ديده را باال بگيريد

ربه متوالي هر چند سه ض( كه هاي محكمي از ساختماني ، موبايل يا كوبيدن روي تاگر نمي توانيد خارج شويد ، با سوت اضطرار

  .امدادرسانان چنين صداهايي را خواهند شنيد.  ، به  ديگران براي كمك خبر دهيد)دقيقه

كيف ايمني تان را . اگر شما مي توانيد حركت كنيد ، راهي براي بيرون رفتن جستجو كنيد  و به محل قرارتان با خانواده  برويد

دستكش هاي . گيري از جراحت هاي ناشي از شيشه هاي شكسته و آوار ، بپوشيدكفش هاي محكم داخل كيف را براي جلو. برداريد

  .در صورت امكان به ديگران كمك كنيد. كار ،ماسك و عينك محافظ چشم را بپوشيد

در  احتمال داردكنيد كه  افراديهنگامي كه احساس كرديد در وضعيت ايمني هستيد شروع به تجسس براي يافتن زخمي ها و 

  .مانده باشند آوارزير
   

  :تجسس براي يافتن زخمي ها 
   

  .دستورالعمل كمكهاي اوليه را مرور كنيد. وسايل موجود در كيف كمك هاي اوليه را بررسي كنيد �

   .در صورت امكان از گاز پانسمان يا پارچه تمييز استفاده كنيد. اگر شخصي خون ريزي دارد ، روي زخم را فشار دهيد  �

  . اگر شخصي تنفس نمي كند ، به او تنفس مصنوعي دهيد  �

    .را آغاز كنيد CPRاگر قلب كسي ايستاده است،  �

آتش را ا با پيچاندن پتو يا پارچه ي و اگر لباس هاي شخصي آتش گرفت ، او را از دويدن باز داشته ، بياندازيد و بچرخانيد �

  .خاموش كنيد

  .حركت ندهيد مگر اينكه در معرض خطر جراحت ديگري باشندافرادي را كه به شدت مجروح شده اند  �

  . اشخاص مجروح را با پتو يا لباس اضافي گرم نگه داريد �

  .  براي كمك كردن به مجروحين وخيم  دارو تهيه كنيد �

  . ديگر افراد نيازمند رسيدگي ويژه كنيد زنان وسالمندان و به بچه ها و �
   

  خسارت را بررسي كنيد 
   

  .مطمئن نشده ايد خطري شما راتهديد نمي كند به خانه برنگرديدتا زمانيكه 

با آتش . اگر ممكن است ، آتش هاي كوچك ايجاد شده در خانه خود يا  همسايه هايتان را  فوراً خاموش كنيد :آتش  �

  . نشاني تماس بگيريد ولي براي رفع مشكل الزم نيست تا آمدن آنها صبر كنيد

اگر با ديدن شكستگي لوله ، يا استشمام بو يا شنيدن صدا، متوجه نشت گاز شديد، فقط شير اصلي گاز را قطع  :نشت گاز �

  . شير گاز را خودتان مجدداً باز نكنيد ، براي بررسي نشتي منتظر ماموران شركت گاز بمانيد. كنيد



تا هنگامي كه  . اگر هر گونه آسيبي به سيم كشي منزلتان وارد شده است كنتور برق را خاموش كنيد :سيم كشي برق  �

وسايل برقي شكسته شده يا آسيب ديده را از سيستم برق جدا كنيد؛ زيرا . آسيب برطرف نشده است كنتور را روشن نكنيد

  . تش سوزي گردنداينگونه وسايل مي توانند زماني كه كنتور را روشن مي كنيد سبب آ

اگر سيمهاي تيرهاي برق به زمين افتاده اند آنها را داراي برق فرض كرده و تاحد امكان از  :سيمهاي افتاده تيرهاي برق �

  . هيچگاه به آنها يا به اشيايي كه با آنها در تماسند، دست نزنيد. ديگران را نيز از آنها دور نگه داريد. آنها دور شويد

وقتي درهاي گنجه، كمد يا بوفه را باز مي كنيد مواظب اشيايي كه پشت در گير كرده و به محض  :اشياي سقوط كرده �

  .باز كردن در بيرون مي ريزند باشيد

مواد  خطرناك . همه جاها  را از داروها يا ديگر مواد غير سمي پاك كنيد. خيلي زياد احتياط كنيد :مواد شيميايي �

، مواد شيميايي باغباني، گازوييل، يا ديگر محصوالت نفتي بايستي جدا شده و به بيرون همچون  مواد سفيد كننده ، قليا ها

  .از منزل انتقال داده شوند

ممكن است در زلزله ضعيف شده و در پس لرزه ها . از شومينه و ديوارهاي آجري دوري كنيد :ديوارهاي صدمه ديده �

استفاده نكنيد زيرا ممكن است باعث آتش سوزي و يا نشت از شومينه صدمه ديده براي روشن كردن آتش . فرو ريزند

  . گازهاي سمي به داخل خانه تان شود

اگر خانه شما به شدت آسيب ديده و قابل سكونت نيست كيف . براي گزارش خرابي به مسئولين شهري و يا دولتي آماده باشيد

  . كجا مي رويد به همسايه و خانواده تان بگوييد. ايمني را همراه خود داشته باشيد
   

  

  :مرحله هفتم 

  برگشت به حالت عادي

   
  

. پس لرزه ها روزها و هفته ها ادامه مي يابند. را ادامه دهيد خودتانده را فراهم كرديد، برنامه اانوخوقتي كه مايحتاج خود و  

 "افتادن، پناه گيري و صبر كردن "همواره براي . برخي از آنها ممكن است آنقدر بزرگ باشند كه موجب خرابي بيشتر گردند

  . آماده باشيد



زمان برگشت به حالت عادي مي تواند چند هفته، چند ماه يا حتي بيشتر به درازا بكشد؛ مراحل زير را براي تامين ايمني و به حداقل 

  . رساندن تاثيرات طوالني مدت زلزله بر زندگيتان دنبال كنيد

زماني كه بعد از زلزله به حالت عادي برگشتيد، به عقب برگرديد و كارهايي را كه قبالً انجام نداده و يا خيلي دقيق انجام نداده ايد 

  . از آنچه كه برايتان در زلزله قبل رخ داد درس بگيريد تا در حوادث آينده ايمن باشيد. تمرين كنيد
   

  :زلزله روزهاي اوليه بعد از

سيگار، كبريت، شمع، (ايد نشت گاز نداريد از شعله تا هنگامي كه مطمئن نشده. موجود در كيف ايمني استفاده كنيداز موارد 

، استفاده )نراتور، موتور اتومبيل، و غيرهژكليد برق، ( يا هر وسيله الكتريكي يا مكانيكي كه جرقه توليد مي كند) گريل و غيره

اين وسايل مي توانند . وسايلي مانند گاز پيك نيك، فانوس يا هيتر يا ژنراتور استفاده نكنيدوجه در داخل خانه از  يچه به. نكنيد

  . گاز كشنده منو اكسيد كربن را توليد كرده يا موجب ايجاد آتش سوزي در پس لرزه ها گردند
   

  :با هم در ارتباط باشيد

  . راديو ترانزيستوري يا راديوي داخل اتومبيلتان را براي شنيدن توصيه هاي ايمني روشن بگذاريد

مسئولين  زيرا. كنيد قطعبا بستگانتان در شهر ديگر تماس گرفته و وضعيت خود را براي آنها خيلي كوتاه تشريح كرده و تلفن را 

  . ارندامداد رساني به خطوط تلفن براي ارتباطات حياتي نياز د

  سايگانتان سر بزنيدمبه ه
   

  

  

  :غذا و آب

ممكن  اگر در فريزر را بسته نگه داريد مواد غذايي داخل آن. ي فريز شده استفاده كنيدياگر برق قطع شده است، ابتدا از مواد غذا

  . است تا دو روز قابل استفاده باشند

ود خاگر آب قطع شده است از آب جوشيده، آب حاصل از ذوب قالبهاي يخ، يا سبزيجات كنسرو شده براي تامين آب مورد نياز 

  .از مصرف آب موجود در استخرهاي شنا يا آبگيرها خودداري كنيد. استفاده كنيد

  .ستفاده نكنيداز موادي كه در داخل ظروف باز كه در نزديكي شيشه هاي خرد شده قرار گرفته اند ا
   

  :هفته هاي اول بعد از زلزله 

گرچه ممكن است پس لرزه ها ادامه داشته باشند ولي شما در حال تالش براي بازگشت زندگي، ا. اين زمان، زمان انتقالي نام دارد

مراقبتهاي رواني درست به اندازه مراقبت زخمي ها و بازسازي خانه ها اهميت . خانه و خانواده و زندگيتان به حالت عادي هستيد

اگر توانايي ماندن در . است و خطر خرابي بعد از زلزله را نداردمطمئن شويد كه خانه شما امنيت الزم را براي سكونت دار. دارند

  : خانه يا بازگشت به آن را ظرف چند روز داشته ايد كارهاي زيادي هست كه بايد انجام دهيد

  اگر شير گاز را بسته ايد بايستي با شركت گاز هماهنگ كنيد تا آنرا دوباره وصل كنند؛



  ل شده است وسايل و ابزار الكتريكي را براي كنترل خرابي بررسي كنيد؛اگر برق قطع شده و حاال دوباره وص

  .اگر خطوط آب قطع شده بررسي الزم را براي محل خرابي انجام دهيد

  .سعي كنيد اسناد مهمي كه ممكن است گم شده، خراب شده يا از بين رفته باشند را پيدا كرده و يا جايگزين نماييد

  .ن تماس گرفته و مقدمات الزم را براي درخواست غرامت انجام دهيدبا شركت بيمه طرف قراردادتا

  .با مسئولين مربوطه جهت چگونگي اخذ كمكهاي مالي تماس بگيريد
   

  :اگر نمي توانيد درخانه سكونت كنيد

اما . اگر خانه شما براي سكونت مناسب نيست يا بوسيله خطراتي مانند آتش تهديد مي شود الزم است آنرا تخليه كنيد �

. اردوگاههاي عمومي ممكن است توان پاسخگويي به حجم زياد مردم را نداشته باشند و فاقد سرويسهاي الزم باشند

را ندارد يا داراي خرابي متوسط است ترك  اوليهاير سرويسهاي بنابراين خانه خود را تنها بدليل اينكه آب و برق و س

  )وسط كارشناسان خبره مطمئن شويدتبه شرط آنكه از استحكام آن (. نكنيد

در صورت . را پيدا كنند ابگوييد كجا مي توانند شمبستگانتان اگر خانه خود را تخليه كرديد به همسايگانتان يا يكي از  �

  : ليه موارد زير را تا حد امكان با خود ببريدخت

  كيف ايمني شخصي  •

  آب، غذا، و خوراكهاي آماده •

  پتو، بالش، و كيسه خواب •

  لباس و ژاكت اضافي •

  ولوازم بهداشتي  دستمال توالت •

  و ديگر موارد الزم براي نوزادان داروپوشك، شيرخشك، غذا، •

  چند عكس خانواده يا ديگر اشياي تسلي بخش كوچك •

  شناسنامه و كپي اطالعات بيمه  •

  
   

  :موارد زير را به اردوگاه نياوريد

  حيوانات خانگي  �

  مقادير زياد لباسهاي غير ضروري، يا ديگر وسايل شخصي �

  اشيا قيمتي كه ممكن است گم شده، دزديده شده يا به فضاي زيادي نياز داشته باشند �

  :منبع
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