
اقدامات هنگام وقوع طوفان و گردباد رعد و برقردیف
.نزدیکترین پناه گاه برویدو در.به محض دریافت هشدار وقوع گردباد در جستجوي پناهگاه باشید1

آندستورهايازودهیدگوشرادیوبههادستورالعملواطالعاتکسبضمن حفظ خونسردي خود براي2
.ن خبر  در صورت امکان به دیگر افراد خانواده نیز اطالع دهیدو به محض شنید.پیروي کنید

منزلخارجوداخلهوايفشارتاکنیدبازراگردبادحرکتمسیرباجهتهمپنجرهچند،هستیدخانهدراگر3
.شودیکسان

پشتیاویدبکشدرازمحکمیخوابتختیاسنگینمیزيزیریاوبگیریدقرارزمینزیرازايگوشهدر4
.بایستیدودادهساختمان تکیهمیانیدیوارهايبهخودرا

زیر یک . به هنگام وقوع گردباد، به زیرزمین بروید، اگر زیرزمین نبود، به اتاق جلویی یا راهرو دور از پنجره بروید5
.مبلمان محکم پناه بگیرید و خود را با یک پتو بپوشانید

6
کشیدهدرازگودالیدریاوببریدپناهبتونیهايساختمانوفوالديچوبهايچهارزیربه،منزلازخارجدر
کنیدمحافظتبا دستانتانراخودسرو

.از آن دور شویدگردبادمسیربرعمودجهتدرکنید،حرکتیدمجبوراگر7
.یدشوداردورشیروانیساختمانهايازونمانیدمتحركهايخانهیااتومبیلدر8

دیگران ازنیازصورتدروبرسانیدگرفتاریادیدهآسیبافرادبهرااولیههايکمکبعد از تمام شدن طوفان 9
. بخواهیدکمک

.کنیدکمککه بتوانیداینیاشودکمکدرخواستشماازکهآنمگرشویددوردیدهخسارتمنطقهاز10
.دهیداطالعمسئولمقاماتبهرامواردنایوشویددوربرقآویزانهايسیماز11

. به اندازه مصرف سه روزه آماده کنید و در کیف نجات قرار دهید) ترجیحاً به صورت کنسرو (ذخیره آب و غذا 12
.در صورتی که غذا به صورت کنسرو نباشد باید هر دو هفته یک بار تجدید شوند

زل، زیر پله ها و یا وسایل سنگین و پا برجا، که دور از دیوارهاي پناهگاه مناسبی انتخاب کنید، زیرزمین منا13
.خارجی و پنجره ها قراردارند مکان هاي خوبی براي پناه گرفتن از توفان هستند

مأمورانهايتوصیهبه.دهیدگزارشمسئولمقاماتبهرافاضالبشدهتخریبهايشبکهوآباصلیمنابع14
.کنیدتوجهامداد

.باشدالزمکهآنمگرنرویدبیرونوبمانیدمنزلدردهدمیرخبرقورعدتیوق15
.بینی هوا دقت کنیدبه هشدارهاي هواشناسی و پیش16
.دورشویدالکتریکیهايهاديدیگریاوشوفاژدیواري،بخاريپنجره،ودردر هنگام رعد و برق از17
.بکشیدبیرونبرقازرارادیووتلویزیونمانندبرقیوسایلوشاخهدر هنگام رعد و برق دو18

سرودهیدقرارنزدیک یکدیگرراخودپاهايبزنید،زانوشدیدبرقورعدوتوفانگرفتاربازفضايدراگر19
.کنیدخمراخود

مرتفع و نقاطوهاهتپبااليازونگیریدقراربازمناطقوارتفاعاتدردر هنگام وقوع طوفان و رعد و برق 20
.شویددوردرختان

.ایستادن زیر درخت روي تپه هنگام رعد و برق، خطرناکترین اقدام است21



22
خانه ،فلزيلوازموماهیگیريقالبآهنی،هاينردهدوچرخه،سیکلت،موتورتراکتور،مانندتجهیزاتیاز

هاديوسایلاینزیراشویددورآنهاازقبرورعدوقوعدرصورتونکنیداستفادهزنیچمنماشین
.نکنیداستفادهغیرهورختبندفلزي،هايبیلازهمچنین.هستندالکتریسیته

.شویددوربرقوتلفنخطوطفلزي،حصارهايدر هنگام رعد و برق از23

علتبهزیراشدداشته باجانبیخطراستممکنآنهازیردرگرفتنقراریاودرختانبهشدننزدیک24
.کنیدکارخوددارياینلذا ازدارد،وجودسوزيآتشامکانآنازحاصلحرارتوبرقبرخورد

وریختناحتمال فروزیرانگیریدپناههاشیشهومخازنهوایی،برقهايسیمبتونی،هايستونزیر25
.داردوجودآنهاافتادن

.کنیدپاركوسپسشویددوربیفتدآنروياستممکنکهتانیدرخازهستیداتومبیلدرکهصورتیدر26
.ببریدپناهگاهبهراهادامواهلیحیواناتفوراًهستیددرمزرعهاگر27
.بیاییدبیرونآبازفوراًهستیدقایقدریاکردنشناحالدراگر28

بوران و سرمازدگیاقدامات هنگام وقوع کوالك،
برقهايتیرودرختانهايشاخهسقوطامکانواستناكخطربسیارشرایطایندرندگیرانورويپیاده1

.داردوجود

سازمانهايهايهشداربهکوهستانیهايمسیردررانندگیازقبل،برفبارشازپسوسالسردفصولدر2
.کنیدتوجهمربوطه

مواجهمشکلباسوختتامینقطع وارتباطیراههاياستممکنکهآنجااز،بریدمیسربهمنزلدراگر3
.باشیدداشتهدسترسدرصحراییهاياجاقواضافیسوختباقابل حملهايبخاري،شود

.کنیدفراهمشمعتعداديواضافهباطريوحملقابلرادیويوقوهچراغ4
.کنیداستفدهشکنیخالستیکیاچرخزنجیرحتما ازوکنیدمسافرتبهاقدامضرورتصورتدرفقط5
.کنیدانتخابرامهمواصلیيهاجاده6

.به هنگام بیرون آمدن از منزل، لباس چند الیه و سبک بپوشید7
.دهیداطالعمطمئناشخاصبهراخودحرکتوزمانمسافرتمحلآدرس8

اتومبیلدرکمکرسیدنتاشدفنیصنقدچارشماخودروياگروکنیدپرسوختازراخوداتومبیلباك9
.کنیداجتناب...و ماشیندادنهل،برفکردنپاروفرسامانندقتهاي طافعالیتازوبمانید

.اي براق روي آنتن داخل اتومبیل بمانیداگر در اتومبیل گیر افتادید، بعد از قرار دادن پارچه10

و هواي سرد، هر یک ساعت، ده دقیقه آنرا روشن کنید و از بخاري براي گرم ماندن اتومبیل خراب شده در آب 11
.پاها و بازوان خود را مرتب تکان دهید. آن براي گرم کردن داخل خودرو استفاده کنید

.در هنگام سرمازدگی کلیه اندام هاي خود را کامال بپوشانید تا در معرض سرمازدگی قرار نگیرد12

.گرم منتقل کنید و اندام ها را به آرامی گرم نماییدفرد سرمازده را به محیط 13

تاکید می گردد هرگز نباید اندام یخ زده را در معرض گرماي شدید و مستقیم قرار دهیم زیرا گرم شدن ناگهانی 14
اندام یخ زده قبل از برقراري جریان خون باعث مرگ سلولهاي عضو مبتال می شود

.رف ذوب شده، آب آشامیدنی خود را تهیه نکنید چراکه احتمال آلوده بودن آن بالستتا جاییکه امکان دارد از ب15



.دقیقه جوشانده و سپس مصرف نمائید3در صورت عدم دسترسی به آب آشامیدنی مطمئن آب را به مدت 16

راي این مورد نیز حتی ب(براي شستشو و آماده سازي و طبخ مواد غذایی نیز از آب سالم و مطمئن استفاده نمائید17
).استفاده از آب حاصل از ذوب برف توصیه نمی شود

اقدامات هنگام وقوع زلزله، زمین لغزه
:در صورتی که در ساختمان هستید

روي زمین بنشینید، سر خود را با قرار گرفتن در زیر میز و مبلمان محکم حفاظت کنید و در همان جا باقی 1
.بمانید تا لرزش تمام شود

.در صورت عدم وجود میز در گوشه اي از دیوار چمباتمه بزنید و روي سر خود را بپوشانید2
از شیشه ها و در و دیوار و لوستر فاصله بگیرید3
در صورتی که در رختخواب هستید با یک بالش روي سر خود را بپوشانید4

در غیر این صورت این کار . ر آن قرار بگیریددر صورتی که از چهارچوب در و استحکام آن مطمئن هستید در زی5
.توصیه نمی شود

.از آسانسور استفاده نکنید6
.اگر داخل آسانسور هستید، در اولین فرصت از آن خارج شوید7
.ها از سر خود محافظت کنیداگر روي پلکان هستید، فوراً پشت به دیوار بنشینید و تا پایان لرزش8

:هستیددر صورتی که بیرون 
.همانجایی که هستید باقی بمانید9
.از ساختمان هاي بلند و تیرهاي چراغ برق دور شوید و در یک جا مستقر شوید تا لرزش متوقف شود10

:در صورتی که در خودرو هستید
.)..دور از ساختمان هاي بلند و درختان و پل و ( در یک جاي امن پارك کنید و در خودرو باقی بمانید11
.به محض از بین رفتن لرزش با احتیاط از جاده هاو پل هایی که ممکن است آسیب هم دیده باشند عبور کنید12

:اگر زیر آوار ماندید
.کبریت یا فندك روشن نکنید13
حرکت نکنید و خاك ها را با پایتان جابجا نکنید14
.خود را از گرد و غبار حفظ کنیدو. جلوي دهان خود را با پارچه یا لباستان بپوشانید15

فریاد آخرین . استفاده از سوت نیز کمک کننده است. به یک لوله یا دیوار ضربه بزنید تا امدادگران شما را بیابند16
.راه حل است چون موجب ورود گرد و غبار در دهان می شود
:بعد از وقوع زلزله

ن حرکت خود مطمئن شویددور و بر خود را نگاه کنید و از ایمن بود17
.خونسردي خود را حفظ کنید18
.انتظار پس لرزه را داشته باشید، اگر جه این پس لرزه ها شدت کمتري دارند19
مانند کودکان و سالمندان. فراموش نکنیم بعضی از افراد کمک هاي ویژه نیاز دارند. به افراد مصدوم کمک کنید20

زیرا ممکن است صدمات جدي تري به او وارد . دیده اند از جاي خود حرکت ندهیمافرادي که به شدت آسیب 21
.شود



.از سایر افراد کمک بخواهید22
وجود آتش هاي کوچک و جزئی را جستجو و آنها را فورا خاموش کنید23
.پیام هاي رادیو و تلویزیون را به دقت گوش کنید24
.نیدشیر گاز، آب و فیوز برق را قطع ک25
.از دیوار و اجسام ناپایدار فاصله بگیرید26
.احتمال سونامی را اگر کنار ساحل زندگی می کنید در نظر بگیرید27
.امواج زلزله در دریا که اشتباها جذر و مد خوانده می شود نیز امکان وقوع دارد28
.از تلفن جز در مواقع ضروري استفاده نکنید29

دور شوید و اجازه دهید امدادگران مختلف به کار خود برسند تا زمان اعالم رسمی مسئولین از محل زندگی خو30
.ذیربط به منازل خود برنگردند

به علت قطع برق معابر با احتیاط رانندگی کنید31
.تا حد امکان از خودرو استفاده نکنید32
.از انتشار شایعات خودداري کنید33
.و مجوز بازگشت به منازل، ابتدا باید بازسازي و بهسازي را در اولویت قرار دهیدپس از اعالم عمومی34
.ها باشیدچنین نشت گاز و آب از لولهمراقب کابلهاي برق قطع شده و هم35
.درب قفسه ها را به علت احتمال سقوط اشیاء داخل آن با احتیاط باز کنید36

پاها و دست ها از شلوار بلند و بلوز آتین بلند و کفش راحت و دستکش کار براي جلوگیري از هر گونه آسیب به 37
.استفاده کنید

.داروهاي ریخته شده، نفت و بنزین و مایعات قابل اشتعال را با احتیاط کامل پاك کنید38
.در صورت استنشاق بوي گاز یا بخارات مواد شیمیایی دیگر، محل را ترك کنید39
.که می تواند به علت نشت پنهان منجر به آتش سوزي شود، به دقت بازرسی کنید... و هاي گازلوله40

41
بازرسی تاسیسات و توجه به بوي گاز یا صداي خش خش یا خروج گاز که باید به صرعت پجره ها را باز و با 

افراد متخصص براي وصل مجدد گاز حتما از. ضمنا شیر اصلی گاز را ببندید. شرکت گاز تماس گرفته شود
.کمک بگیرید

در صورت مشاهده سیستم هاي آسیب دیده و احساس بوي حرارت ناشی از سوختگی عایق ها به سرعت برق 42
در صورت وجود آب در مسیر قطع برق با کارکنان شرکت برق تماس بگیرید. را از محل فیوز اصلی قطع کنید

ب لوله کشی استفاده نکرده و با شرکت مربوطه تماس از آ... در صورت شک به آسیب خطوط فاضالب و 43
.براي آب سالم می توان از ذوب یخ هاي استاندارد استفاده کرد. بگیرید

مدامواجواقدامات هنگام وقوع سیل
بهخونسرديحفظضمنوبمانیدخانهدراست،مرتفعیمحلدرشماخانهوهستیدمنزلدراگر1

.هیددگوشرادیوییپیامهاي

ممکنزیراباشیدداشتهخودنقلیهوسیلهباكدربنزینکافیمقدارهموراهکنیدسعیقبلیآمادگیبراي2
.شویدمنزلتركبهمجبوراست

بهرامنزلارزشبالوازموفرشوکردهقطعراوگازبرق،آبجریان،شدیدمنزلتركبهمجبوراگر3



.کنیدقفلرادرهاسپسوکنیدمنتقلمنزلبلندقسمتهاي

سیموهاشیب،جادههايبریدگیمراقب،هستیدرانندگیحالدرسیلوقوعهنگامبهکهدرصورتی4
.کندنمیکارآبدراتومبیلترمزکهباشیدداشتهتوجهوباشیدبرقهاي

.دنکینعبوراستباالترشمازانويازآبعمقکهنقاطیازهستیدیادهپاگر5

وحملقابلترانزیستوريرادیويیکوشمع،قوهچراغوکنیدذخیرهغذاوآبکمیامکانصورتدر6
.باشیدداشتهخودهمراهاضافهباطري

:درمانی هنگام وقوع سیل-اقدامات پرسنل بهداشتی
.جوشرایطتغییراتمورددرکشورهواشناسیسازمانباتماس7

کردنمجهزموثر ووامنهايمکاندرآناناستقراروضربتیاکنندهعملوهاينیرکاملباشآماده8
.انفراديوگروهیتجهیزاتبهپرسنل

وزنانهاري لباسمقدبرانکارد،عدد3گروههربرايحداقلوآمبوالنسدستگاهیکداشتناختیاردر9
.پزشکیاولیهکمکهايپتو جعبهمردانه

.ایمنیکمربندوچکمه، کالهآب،ضدلباسبهرادافبودنمجهز10
.دستیهايسیمبیازاستفاده11
.دستیبلندگويازاستفاده12

تعداديویا مشابهپرلونابریشمطنابمثلمقاوموسبکطنابرشتهیکنفرهربرايداشتنهمراهبه13
.کارابین

.دستیهاينورافکنیاقوهی، چراغنظامانفرادي،کلنگوبیلداشتنبه همراه14
اقدامات هنگام وقوع آتش سوزي

1
خشکسوزيآتشبامقابلهبراياساسیاقدامات

،چوبیهايآوردهفرازناشیسوزيآتشمانندگذاردمیجايبرخاکسترخودازمعموالحریقنوعاین
...وحبوبات،علوفهو انواعالستیکی،پشمی،ايپنبه

2
کهباشیدداشتهتوجه.استآبکنندهسردبهترینوکردنسرد،خشکسوزیهايآتشبامبارزهراهبهترین

سریع دیگرمرطوبوسیلهیاوفرشیاوپتوباسریعراآنهابایدلذابرسدسوختنیموادبههواگذاشتنباید
.پوشاند

اشتعالقابلمایعاتهايسوزيآتش
..والکل،هاروغن،سیاهنفت،گازوئیل،نفت،بنزین:زاعبارتندمواداین

توجهباامراینواستاکسیژنقطعروشمهمتریناشتعالقابلمایعاتازناشیسوزيآتشبامقابلهبراي3
.استپذیرامکان...وخیسپتوي،ماسهوشن،کفپودربه وسیلهوسوزيآتشنوعبه

.نکنیداستفادهآبازهرگزاشتعالقابلمایعاتسوزيآتشکردنخاموشبراي4
.کنیدخفهدیگرهايپوششیاوفرش،ترپتوي،بانمکراشعلهوندهیدحرکترامشتعلظروف5

برقازناشیسوزيآتش
...وهاکامپیوتر،تلویزیون،رادیو،برقيکابلها،ژنوراتورهااحتراقمانند

باشدکربناکسیدديگازتواندمیوسیلهبهترینبرقیوسایلکردنخاموشبراي6



گازهاازناشیسوزيآتش
کپسولُیالولهگاز،منبعقطع7
آتششدنورشعلهازگیريجلوبرايهاپنجرهودرببستن8
حادثهمحلازخانوادهوخروجخونسرديحفظ9
کمکدرخواستونشانیآتشبافوريتماس10

اقدامات هنگام وقوع انقجار اتمی
.بگیریدآنهاجلويراخودبازوانوبستهراچشمانتان،نکنیدنگاهآنسفیدنوروانفجارمحلبههرگز1

2
اصالًآنسمتبهدویدنالبتهباشدشماقدمیدویایکدرکهاستارزشباومؤثروقتیحفاظیاپناهجان

همراهگرنهوبچسبیدزمینبهوبخوابیدزمینرويانفجارمحلبهسریع پشتخیلیپس،نیستمنطقی
.سوختخواهیدثانیهیکازکمتردروشدهپرتابهوابهانفجارموج

3
داخلیاوهاپلزیر،گودیهاوجویهاداخل،جدولهاکنار،هاشیارداخل،دیوارهاپشت،هاتپهپشت
اعظمیبخشزیراباشند،میموقتگرفتنپناهجهتمناسبی، محلهاي…اتاقکهاووکیوسکهاپشت،تونلها

.گیرندمیبخودراتشعشعوگرماموجاز

تشعشعوگرمااثراتازمقداريمیتواند…وچندکتابیالباسیاچوبتکهیکیاصندلییامیزیکحتی4
.کندکمرااولیه

.استترایمنباشدترپائینزمینسطحازشماگرفتنپناهمحلچههر5

وشدهبلندسریعاًبعد،کنندعبورگرماییتشعشعاتوانفجارموجتابمانیدباقیوضعیتهمیندرلحظهچند6
.کنیدتركراآنجازودخیلی

:کردبایدچهاتمیانفجارازبعد

7
محلازخودباراايوسیلههیچپسهستندواکتیورادیبهآلودهشمااطرافاشیاءومحیطتمامکهکنیددقت

یادآورينیزدیگرانبهرامطلباین(.شویدمیدیگرمناطقدرآلودگیگسترشزیرا موجب،نیاوریدبیرون
)کنید

8
تکانراخودلباسپس،)اتمیخاکستر(هستندآلودهکامالًهمشمابدنولباسهارويغباروگردذراتحتی

یاشماتنفسیمجاريیادهانواردکهباشیدمواظبکامالًکنیدمیتعویضراهنگامیکه آنهاوندهید
.نشوددیگران

مواداین.نکنیدمصرفمحلآلودگیشدنکمومنطقهازشدنخارجتاراخوراکیویاآشامیدنهیچگونه9
.نندکمیبیمارراشماوبردهبدندرونبهپرتودار راذراتراحتیبه

هستیدآورمرگپرتوهايتابشمعرضدرمدتهاتازیراکنیدمحافظتکامالًخودبدنبازيقسمتهاتماماز10
.استمؤثربسیارنیزاضافیلباسویا دستمالوکالهیکحتی،

سریعازراههايییکزیرا،بپوشانیدسریعاًراآنهارويوکنیدمراقبتشدیداًخودهايسوختگییاوزخمهااز11
.هستندبدنبههاي رادیواکتیوپرتوانتقال

دروکنیدگذاريماسکحتماًبودنموجودصورتدررادیواکتیوبهآلودهخاکهاياستنشاقازجلوگیريبراي12
.کنیداستفادهوبینیدهانجلويخشکپارچهیااز دستمالاینصورتغیر

باوبشوئیدراخودوبینیدهانوهاچشمسالمآبمقداريباوقتسرعادرونکشیدخودچشمانبهدست13



.کندمیشمابدنداخلیپرتوگیريبردنبینازبهمؤثريکمککاراین،کنیدتمیز خشکهايپارچه
.کنیدمیسریعترخودبدنبهراهاپرتوجذبکاراینبازیرانیاوریدبیرونراخودلباسهايآلودهمنطقهدرون14

منعکسرارادیواکتیوپرتوهايازاعظمیبخشزیرا،استمفیدومؤثربسیارسفیدکاماللباسهايپوشیدن15
.کنندمی

16
حفظرادیواکتیوتشعشعاتواتمیخاکسترهايریزشازراشماکهاستدارسقفمحلیماندن،مکانبهترین

خاکسترهايبهشدنآلودهازراشماملحفهیکیاسفیدچتریکیاوسفیدبرزنتیپارچهیک تکهحتی،کند
.کندمیحفظاتمی

دریافتیاشعهمقدارزیرا،شویددورمحلآنازتوانیدمیچههرونشویدنزدیکانفجارمحلبههیچگاه17
.شودمیکمترشمابدن

توقفهمکوتاهیمدتبرايحتیانهامکایندروکردهتوجهآلودهمنطقهمخصوصعالئموتابلوهابه18
نکنید

تحتکهمناطقیازآنهازیرا،دهیدفراگوشکامالًتخصصیگروههايیاورادیودستوراتوهاتوصیهبه19
.میدهندآموزشرامناسبروشهايودادهخبردارندقراردیگراحتمالیخطراتیاواتمیبارشتأثیر

کیسهیکودرونآوردهبیروناحتیاطبارالباسهاکلیهآلودهمنطقهازشدنخارجایآلودگیشدنازکمبعد20
.ببندیدآنراسروریختهپالستیکی

.کردخواهدپخشمحیطدرخاکسترودودبوسیلهرارادیواکتیوموادفقطکاراینزیرانسوزانیدراآلودهمواد21

خطاایناثردروشدهدفنناصحیحکامالًمحلیدراستممکنزیرا،دنکنیدفنرارادیواکتیوبهآلودهمواد22
)داردخطرناکیبسیاراثرهمحیواناتوگیاهان، حشراترويبرحتیشدهدفنمواد(کنیدآلودهرااشخاصی

23
آنهاوکنیدکوتاهراموهاکهاستآنبهتروبشوییدرابدنمودارقسمتهايبخصوصبدنهايقسمتکلیه

قرارزندهموجوداتباتماسدرمعرضنبایدراایدشستهراخودآنباکهآبی.بریزیدسربستهظروفدرونرا
.میکنیدآلودهکاربا اینراوحیواناتگیاهانحتی،دهید

24
ودامهاتگوشواردآلودهعلوفهطریقازوماهیهابدنواردآلودهآبطریقازتوانندمیدیواکتیوراپرتوهاي

مواداینازکهانسانیدرخطرناكاختالالتبروزموجبآنهاکردنبیمارازپسوآنها شدهشیربخصوص
.شودمیکندمصرفغذایی

انسانهاحتییاودامهاتوسطآنمصرفباوکنندمیجذبرامحیطرادیواکتیومواداعظمبخشسبزیجات25
.شودمیانسانهابدنخطرناك واردمواداین

کیسهبابرقیجارويازاستفادهاشیاءولباسرويازوغبارگردذراتآوريجمعمناسبراههايازیکی26
.دهیمانجامراکارایندقتبابایستیکهباشدمیمصرفیکبارهاي

:آب آشامیدنی هنگام وقوع حادثهتوصیه هاي ضروري بهداشت 
.استفاده نماییمیا سالم مطمئن ندي و بطري شده جهت آشامیدن حتما از آب بسته ب1
.آبهاي بطري شده را در معرض تابش نور خورشید قرار ندهیم2
.براي تهیه غذاي کودك از آب جوشیده سرد شده استفاده نماییم3
.براي تهیه غذا از آب سالم استفاده نماییم4
.لیتر آب سالم استفاده کنید5/1تا 1براي جلوگیري ازکم آبی، روزانه حداقل 5



.براي تهیه شیر خشک از آب جوشیده سرد شده استفاده نماییم6
. آب آشامیدنی را درکنار یخ  خنک نماییم وروي یخ نریزیم7

:تغذیه  هنگام وقوع حادثهتوصیه هاي ضروري 
.حتی االمکان از غذاهاي کنسرو شده استفاده کنیم1

.....) تن ماهی، لوبیا، عدس و ( مصرف مواد غذایی، از کنــسروهاي مخـتلف و مـناسبتوجه به نیاز تنوعبا2
.استفاده کنید

.به هیچ وجه استفاده نکنیم)بادکرده، سوراخ شدهقوطی کج شده،(از کنسروهاي آسیب دیده 3
.از موادغذایی بسته بندي شده که بسته هاي آنها آسیب دیده اجتناب کنیم4
.تهیه ومصرف غذاهاي کنسرو شده حتما به تاریخ تولید و انقضاء آن دقت نماییمقبل از5
.مواد غذایی غنی شده با ویتامینها و امالح یا از مکملهاي دارویی ویتامینها و امالح استفاده کنید6

7
پوشانید تـا  در صورت قطع برق، در ماه هاي گرم سال روي یخچال و فریزر را با مواد عایق مثل پتوي پشمی ب

.ساعت سالم خواهد ماند24ساعت و در فریزر تا 12محتویات یخچال تا 
.در ماه هاي سرد توام با بارندگی، مواد غذایی را از انجماد و مواد غذایی خشک را از رطوبت محافظت نمود8
.یمخودداري نمای"ازنگهداري غذاهاي پخته شده درچادرجدا9

10
مواد غذایی باقیمانده را در هواي سرد بیرون ) درجه سانتی گراد+ 4دماي پایین تر از (در صورت سرد بودن هوا

نگهداري کنید
.به جاي حمل گوشت از نگهداري دام هاي زنده ومصرف تدریجی آن ها استفاده شود11
.گوشت چرخ شده به هیچ وجه نگهداري نکنید12
.ی براي معلولین فراهم نماییددر شرایط بحران ، غذاي پرانرژي، قاشق و ن13
.از مصرف غذاهاي کپک زده، ترشیده، آلوده به حشرات خود داري نمائید14
.سبزي و میوه هاي خام را قبل از مصرف بایستی سا لم سازي کنیم15
.حداقل پنج دقیقه شیر را بجوشانید16

ي کرد در صورت گرم بودن هوا، بهتر است در تخم مرغ با پوسته سالم را می توان در شرایط معمولی نگهدار17
.روز مصرف کنید15عرض 

براي پیشگیري از سوء تغذیه ماردان باردار و کودکان زیر دو سال باید مکملهاي آهن و مولتی ویتامین خود را از 18
.امدادگران تهیه کنید

.شیرده مد نظر قرار گیرددر برنامه ریزي تغذیه همگانی باید نیازهاي اضافی زنان باردار و 19

براي پیشگیري از سوء تغذیه ماردان باردار و کودکان زیر دو سال باید مکملهاي آهن و مولتی ویتامین خود را از 20
.امدادگران تهیه کنید

.مادران باردار مصرف مولتی ویتامین، آهن و اسید فولیک ماردان باردار را در شرایط بالیا فراموش نکنند21
.سال به ازاء هر دو روز یک بسته غذاي کمکی آماده تهیه کنید2براي کودك زیر 22



. واکسیناسیون کودك خود را مطابق جدول واکسیناسیون ادامه دهید23
.در زمان بحران حتما کودکان خود را با شیر مادر تغذیه نمایید24

:براي جلوگیري از شیوع بیماریهاتوصیه هاي ضروري 
.دقیقه شستشو دهید20الی 15ورت حیوان گزیدگی بالفاصله محل زخم را با آب و صابون به مدت در ص1
.بالفاصله پس از مجروح شدن توسط حیوانات به نزدیکترین اکیپ مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید2
.از ریختن و پراکنده کردن زباله در اطراف چادرها و سایر مناطق خودداري کنیم3
.را محکم ببندیمبعد از جمع آوري زباله ها در کیسه زباله4
.کیسه هاي زباله را در محلی دور از چادرها و در محل تعیین شده قرار دهیم5
.در صورت پراکندگی زباله در کنار چادرهابه کمک اهالی آنها را جمع آوري کنیم6

:بهداشت محیط و ایمنیتوصیه هاي ضروري
.سنگ ، پارچه بداخل چاهک توالتهائی که امکان گرفتگی دارند خودداري نماییماز انداختن1
.توصیه هاي اکیپ هاي بهداشتی را جدي گرفته و به آن عمل نماییم2

فضوالت را شناسایی وبراي پاکسازي و سمپاشی و گندزدایی به ، زبالهکانونهاي آلودگی ازقبیل فاضالب،3
.ممسئولین بهداشتی اطالع دهی

.نظافت اتاقک توالت ها را حتما رعایت کنیم4
.کیلومتري منطقه مسکونی انجام پذیرد2دفع زباله تا فاصله 5

تهیه وسایل اطفاي حریق و در دسترس بودن آنها ضروري بوده و دادن آموزش به افراد براي به کار گرفتن آنها 6
.ضروري است

.ا داخل چادر خودداري کنیدبراي جلوگیري از آتش سوزي از پختن غذ7
.خودداري کنیمربدلیل نفوذ آب  به داخل چاددرموقع بارش باران ازکشیدن دست وانگشت روي چادر8

در صورت رطوبت درمنطقه هر روز زیر اندازها بیرون آورده شده و کناره هاي چادررا جهت گردش هوا باال 9
.بزنیم

.جلوگیري ازرشد و تجمع حشرات مزاحم رعایت کنیمنظافت داخل و بیرون چادررا به جهت10
.سوزي از آویختن آن خودداري کنیمدرصورت استفاده از فانوس براي روشنایی به منظور جلوگیري از آتش11
.درصورت بروزآتش سوزي سریعا طنابهاي چادرآتش گرفته را بریده وچادررا بخوابانیم12
.جمع گردد، طنابهاي چادرهاي نزدیک محل آتش سوزي سریعا بریده وبه منظور جلوگیري از گسترش آتش13

:حمایتهاي روانی، اجتماعی در بالیاتوصیه هاي

1

همشهري عزیز در صورتی که به دنبال بحران فعلی عالیم زیر را در خود احساس کردید نگران نباشید، این 
براي شما ندارد ، در صورت ادامه داشتن عالیم نسبت به شدت حادثه طبیعی و قابل کنترل است و خطري

: عالم زیر بیش از یک هفته به مراکز مشاوره سالمت روان در مراکز بهداشت مراجعه کنید
دلشوره ، بی قراري و کالفه بودن ، اضطراب ، ترس ، وحشت ، شوکه شدن کاهش اشتها ، بد خوابی یا کم 

. اق مجدد حادثهخوابی ، افزایش ظربان قلب  نگرانی و ترس از اتف



.سعی کنید خود را به یک مکان امن برسانید2

.تنها نمانید با افراد آشنا گفتگو کنید3

4
کند، باعث کاهش فشارهاي گیري فرد جلوگیري میهمیاري گروهی با دیگران عالوه بر اینکه از انزوا و گوشه

.شودروانی فرد نیز می

یدبهتر است که بنشینید یا دراز بکش5
)ده بار تکرار کنید( چند نفس عمیق از بینی بکشید و به آرامی از دهان خارج کنید6
.اعضاي بدن خود را شل و رها کنید7

.در ذهنتان به اتفاقات مثبت و خوشایند فکر کنید8

).با توجه به امکانات(از تغذیه خود غفلت نکنید 9

.فعلی بپردازیدفعالیت کنید به یک کار مرتبط با شرایط 10

.راجع به نگرانی ها خود با دیگران حرف بزنید11

... به کودکان اطمینان دهید خطر طوفان ، سیل و) والدین یا افراد بزکتر، پزشکان و کارشناسان بهداشتی( شما 12
آنها را تهدید نمی کند

به کودکان اجازه دهیم تا احساسات خود را بروز دهند13
کردن دیگران نشویممانع گریه 14

15
بازي کردن به کودکان کمک می کند تازودتر مشکالتشان بر . واکنش کودکان به ترس از طوفان طبیعی است

.طرف گردد

بچه ها در کنار والدین وآشنایان آرامش بیشتري دارند،آنها را از خودجدا نکنیم16

17
نبودید به کارشناسان سالمت روان در مراکز بهداشت در صورتیکه عالیم شما ادامه داشت یا قادر به تحمل آن

. مراجعه نمائید

توصیه هاي اولیه  جهت مراقبت از  بیماریهاي غیر واگیر

1
.یک کیف مناسب ترجیحا رو دوشی براي قرار دادن وسایل مورد نیازتان متناسب با حجم وسایل تهیه کنید

ن یا بستگان نزدیک و خدمات پزشکی مورد نیاز تان را یک نسخه از اطالعالت شخصی ، شماره تماس دوستا
تهیه فرمایید 

قرص ، آمپول ، سرنگ ، پنبه الکل ، ( به اندازه مصرف حداقل یک هفته از دارو و مواد مصرفی مورد نیازتان 2
. را ذخیره کنید...)گلوکومتر، نوار تست واسپري اسم 

وعده 2را براي مصرف حداقل ...) مثل بیسکویت و شکالت و(نی مواد خوراکی کربوهدراتی  با ماندگاري طوال3
.ذخیره کنید



.حداقل یک بطري آب در کیف قرار دهید4
.ترجیحا یک عدد چراغ قوه با باطري اضافه و  رادیو کوچک در کیف قرار دهید5

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

.توجه شود که محتوي ویال ها  یا قلم ها شفاف باشد7

اما هیچ گاه ( در شرایط اضطرار می توانید از یک سرنگ و یا سر سوزن براي دفعات متعدد تزریق استفاده کنید 8
). از سر سوزن و سرنگ اشتراکی استفاده نکنید 

.است به تیم بهداشتی اطالع دهید) ماژور(انچه کودك شما مبتال به تاالسمی شدید چن9

است وزمان تزریق خون وي فرا رسیده است به امدادگران ) ماژور(چنانچه کودك شما مبتال به تاالسمی شدید10
.بهداشتی اطالع دهید

توصیه هاي اولیه  جهت مراقبت از بیماریهاي واگیر
استفاده کنید و فورا به نزدیکترین ) ORS(وز اسهال و مسمویت غذایی از مایعات سالم و خوراکی به هنگام بر1

.اکیپ بهداشتی مراجعه کنید

در صورت داشتن عالیم بیماري مثل تب باال، سرفه زیاد، بیحالی و گلودرد به پزشک اکیپ بهداشتی درمانی یا 2
.بهورز مراجعه کنید

.طسه بینی و دهان خود را با دستمال بپوشانیدبه هنگام سرفه و یا ع3
.دستهایتان را مرتب با آب و صابون شستشو دهید4
.هستند فاصله بگیرید) آنفلوآنزا(در چادرها حتی المقدور از بیمارانی که داراي عالیم بیماري تنفسی5
.ده کنندهستند از ماسک استفا) آنفلوآنزا(بیمارانی که داراي عالیم بیماري تنفسی6


