
 

 

 واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 حوزه مدیریت بحران

 99بهمن 

  به یاد داشته باشید برای پیشگیرری ا  سیریرا  رای

 ا را در  احتمالی ناشی ا  وقوع  لزله، لویتر ا و روشنایی

 جای خود محکم و ثابت کنید.

   توجه داشته باشید محل خواب خود را در مراراور

پناره،  یر لویتر، تابلو، سینه و یایر اشیای شکنرنرده و 

 رای  ینگین قرار ند ید برای پیشرگریرری ا  سیریرا

احتمالی ناشی ا  وقوع  لزله، اجسام ینگین و دکروری 

  ا را در جای خود محکم و ثابت کنید.

 ای احتمالی ناشری  برای پیشگیری ا  خسارا  و سییا 

ا  وقوع  لزله توصیه می شرود اشریرای یرنرگریرن و 

شکستنی، ظروف حاوی مواد خوراکی و شیمیایی را بره 

  ای پایین کابینت و کمد انتقال د ید. قفسه

  یکی ا  اقداما  ایمنی قبل ا  وقوع  لزله محکم و ثرابرت

کردن کتابخانه و دیگر اشیای ینگین با بست و تسرمره 

 مخصوص به دیوار ایت.

 

 

   کلید ای برق را روشن نکنید و اگر بوی گرا  احسرا

کردید ا  کبریت و فندك و دیتگا های با شرلرلره برا  

 ایتفاده نکنید.

  ییم  ای برق افتاده و یا ویایلی که در تما  با سنرهرا

  ستند را لمس نکنید.

 .ا  تلفن مگر در موارد اضطراری ایتفاده نکنید 

  ا  خوردن مواد غذایی روبا  مااور شیشه  ای شکسرتره

 خودداری کنید.

 ا  سیانسور ایتفاده نکنید 

  برای با دید بیرون نروید، خیابان را برای رفرت و سمرد

 ویایل نقلیه با  نگه دارید.

  کسانی را که سییا  ای جدی دیده اند حرکت ند ریرد

مگر این که مکان سنها ناامن باشد و یا وضلیت سنها خیلی 

 خطرناك باشد.

 

 

 

 .خودتان را برای پس لر ه  ا سماده کنید 

 خمی  ا را برای دادن کمکهای اولیه چک کنید  

 .ستش یو ی را چک کنید 

  .اگر بوی گا  احسا  کردید، شیر اصلی گا  را ببندید 

   ویایل الکتریکی و برق کشی یاختمان را با دید و فیرو

 برق را خاموش کنید.

  لوله  ای سب را با بینی کنید، اگر شکسته شده باشد و یا

 سب نشت کند شیر اصلی سب را ببندید.

 .لوله  ای فاضالب را چک کنید 

  یاختمان را ا  نظر خرابی با ریی کنید، اگر بره نرظرر

 خطرناك میرید سناا را ترك کنید.

   ا  رادیو ترانزیستوری و یا رادیو اتومبیل برای گررفرترن

 اطالعا  ایتفاده کنید.
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 اقداماتی که باید انجام دهید

 اقداماتی که نبایدبعد از زلزله  انجام دهید

 زلزله قابل پیش بینی نیست

 اما اثرات آن قابل پیشگیری است، آماده باشیم



توانیدد  دانید با انجام اقدامات ایمنی و محافظتی می یا میآ

باعث کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع زلدزلده 

 شوید؟

 

 

  ،به منظور سمادگی و جبران خسارا  ناشی ا  وقوع  لرزلره

 محل یکونت خود را بیمه کنید.

 - منظور حفظ ایمنی، اشیاء و ملزوماتی را که در خرار   به

 را  دودکش، گلدان  ا  یاختمان قرار دارند نظیر کولر، لوله

 ا را در مرکرانری  و... را در جای خود محکم کنید و یا سن

 قرار د ید که خطر یقوط نداشته باشند.

 -   دیتریی به پول نقد پس ا  وقوع  لرزلره ا  طرریر

 ا احتمال دارد با مشرکرل   ای خودپردا  و بانک دیتگاه

روبرو شود، بنابراین ضروری ایت مقداری پول نرقرد در 

 کیف شرایط اضطراری قرار د ید.

  پس ا  وقوع  لزله ممکن ایت تأمین یوخت خرودرو بره

پرذیرر  یا گا  امکان  بنزین علت قطع برق و اختالل در پمپ

نباشد بنابراین ال م ایت  میشه ا  پر بودن باك ماشیرن 

 خود اطمینان حاصل کنید.

 -  افراد یالمند، مللول، بیمار و کودك در  نرگرام وقروع

پذیرترین افراد  ستند، ال م ایت در  رر   لزله ا  سییا

خانواده یا ا  میان  مسایگان شخص یا اشخاصی تلیریرن 

شوند تا در مواقع اضطراری مسئولیت مراقبت و کمک بره 

  ا را بر عهده بگیرند. تأمین نیا  ای اولیه سن

 -   توصیه می شود با کمک گرفتن ا  یک مهند  یا ه ا

وضلیت و میزان مقاومت یاختمان خود در بررابرر وقروع 

  لزله سگا ی کسا کنید. 

 رای اولریره،  کیف شرایط اضطراری )شامل جلبه کمک 

مقداری پول نقد، کپی کار  شنایایی اعضای خانرواده و 

شده، غذای خشرک و فرایرد  بندی ایناد مهم، سب بسته

قوه، کنسرو با کن، یرو ،  نشدنی، رادیو باتری خور، چراغ

ویایل بهداشتی ویژه بانوان، لبا  منایا فصل، دارو ا و 

ویایل موردنیا  بیماران و افراد دارای شرایط خراص در 

خانواده، ویایل ویژه نرو ادان و ...  را بررای شررایرط 

ویژه  نگرام  اضطراری که مابور به ترك منزل  ستید به

 وقوع مخاطراتی مانند  لزله، تهیه کنید.

  منظور سمادگی برای خرو  ا  یاخترمران در مرواقرع  به

 رای ورودی،  ویژه بلد ا  وقوع  لرزلره، راه اضطراری به

ای که ممکن ایرت   ا را ا  ایباب و اثاثیه  ا، را رو پله راه

یقوط کنند و را تان را ببندند، خالی کنید یا سنها را در 

 جای خود محکم کنید.

  را های خروجی و مسیر ای امن محل یکونت و کرار را

 برای خرو  در مواقع اضطراری شنایایی کنید.

  برای سمادگی در  نگام وقوع  لزله، ا  قربرل برا اعضرای

خانواده خود  ما نگ کنید که اگر مخاطره اتفاق افتاد و 

بیرون ا  خانه و دور ا   م بودید، کاا  مدیگر را پریردا 

 کنید.

 منظور سمادگی در برابر وقوع  لزله ا  قرار دادن کرمرد،  به

کتابخانه و اجسامی که احتمال افتادن و مسردود کرردن 

 ا و  راه  ای خروجی را دارند، کنار یا مااور  درب اتاق

  ا خودداری کنید. خروجی

 رای پررخرطرر  برای سمادگی در برابر وقوع  لزله مرکران 

 ای خروجی،  یاختمان ا  قبیل کنار شیشه، پناره، درب

دیوار ای خارجی و ... را شنایایری و  رنرگرام شرروع 

  ا دور شوید.  ا فوراً ا  این مکان لر ش

 

  به منظور حفظ ایمنی و حفاظت ا  یالمت خود و دیگر

افراد یاکن در یاختمان در برابر وقوع  لزله و کا ش 

جراحا  ناشی ا  خردشدن و ریزش شیشه  ا و پناره  ا 

بر اثر لر ش  ا و ارتلاش  ا، بر روی سن  ا ا  برجسا 

  ای شیشه ایتفاده کنید.

 خطر   ای کم منظور سمادگی در برابر وقوع  لزله مکان به

محل کار و یکونت خود، مانند  یر یک میز مقاوم و 

 ای  محکم، گوشه یا کنار یک دیوار داخلی، کنار یتون

 ا به تمرین پناه  اصلی را تلیین کنید و در این محل

 گیری بپردا ید.

  ،برای کا ش خسارا  احتمالی  نگام وقوع  لزله

ای خودکار برای شیر اصلی گا  نصا کنید تا  دریچه

  ای قوی، جریان گا ، قطع شود. محض شروع لر ش به

  برای پیشگیری ا  خسارا  احتمالی و جلوگیری ا  نشت

توانید   ای سب  نگام وقوع  لزله، می گا  و ترکیدگی لوله

 پذیر ایتفاده نمایید.  ای انلطاف ا  لوله

 ای احتمالی ناشی ا   برای پیشگیری ا  خسارا  و سییا 

کشی یاختمان را با کمک  یو ی، ییم وقوع  لزله و ستش

یک کارشنا  برریی و عیوب و اشکاال  سن را برطرف 

 نمایید.

 ای احتمالی ناشی ا  وقوع  برای پیشگیری ا  سییا 

 لزله، ویایل محل خواب و ایتراحت نظیر تخت خواب و 

  ا قرار ند ید. مبل را، کنار پناره

 رای  منظور حفظ ایمنی و حفاظت خرود ا  سیریرا به 

 ا و تابلو ای دیواری را  احتمالی ناشی ا  وقوع  لزله، سینه

 در جای خود تثبیت و محکم کنید.
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 آمادگی قبل از زلزله


