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هاي طبيعي، يك زلزلـــه       آورترين پديده   ترين و رعب    يكي از مخرب  
زلزله  زمـيـن را بـطـور         .   هاي وحشتناك آن است    لرزه  شديد و پس  

ناگهاني، بشدت و بدون هيچ هشداري در هر زمان از روز يـا شـب                
زمين لرزه در يك منطقة پرجمعيـت بـاعـث كشـتـه و                 .   لرزاند  مي

شدن افراد بسيار و نيز واردآمـدن خسـارات هـنـگـفـت                  مجروح
 .گردد مي

هرچند در زمان وقوع زلزله هيچ ضمانت ايمني وجود ندارد لـيـكـن       
شـده و       ريزي حسـاب    پرخطر و نيز برنامه   )   مناطق( شناسايي بموقع   

هـا و       تواند باعث نجات جان افراد و كاهش جـراحـت           پيشرفته مي 
 .خسارات شود

 

  از وقوع زلزلهاقدامات پس
 پيونـدد   هايي كه بعد از زلزله به وقـوع مـي       لرزه  ؛ پس ها باشيد   مراقب پس لرزه   •

 . را كم كندتواند مقاومت ساختمان مياما باز هم  به شدت زلزله اصلي نيست       اغلب
 .پيوندد قوع ميبه وپس از وقوع زلزله اصلي  ها در اولين ساعات لرزه بيشتر پس

براي كـسب   و  ؛  دار استفاده كنيد     باتري ييا راديو شارژي  تلويزيون  از   •
 .دهيدفرا گوش  به آنها آخرين اطالعات

 .تنها براي موارد اضطراري از تلفن استفاده كنيد •
  ؛ مراقب اجسامي كه احتمـال سـقوط       ها را با احتياط بازكنيد   درب كابينت  •

 . باشيددارد،
شـويد مگـر      ديـده دور    ؛ از مناطق آسيب   ديده دور شويد    از مناطق آسيب   •

 .باشـند   هاي امدادي به كمك شما نيـاز داشـته        نيرونشاني يا     اينكه پليس، آتش  
تنها زماني به منزل خود باز گرديد كه از امنيت آن توسط مسئوالن اطمينـان                

 .پيدا كنيد
 ، از احتمال وقوع سـونامي    كنيد   زندگي مي   ساحلي نطقةدر م اگر   •

ن در  كه مـسئوال      زماني . ايي درياست   امواج لرزه همان  ؛ سونامي   باشيدآگاه  
 كه امواج خطرناكـي    ، احتمال بدهيددهند مورد وقوع يك سونامي هشدار مي  

 . كامل از ساحل دور بمانيدامنيتتا برقراري ست و در راه
؛ مساعدت و يـاري بـه        كنيد  ديده يا گيرافتاده كمك     به افراد آسيب   •

هايي كه ممكن است به كمك خاصي نيـاز داشـته باشـند بويـژه                همسايه
صـورت نيـاز،      در.  ها، سالخوردگان و افراد نـاتوان را فرامـوش نكنيـد          بچه

هاي شديد را حركت ندهيد    هاي اوليه را انجام دهيد؛ افراد با جراحت  كمك
  در   هاي بعـدي باشـند؛      اينكه در معرض خطر جدي ناشي از جراحت         مگر

 .كنيد نهايت، درخواست كمك
كنندة شـيميايي و يـا مـايع قابـل            سفيد، يلگازوياگر دارو،   •

اگر بـوي   ؛  است، آنرا تميز كنيد     شده  اشتعال روي زمين ريخته   
 .محل را ترك كنيدكنيد، خيلي سريع   مي استشمامگاز

ديدگي بازرسي     آسيب از نظر را  )   هواكش(     دودكشمجراي   •
توانـد باعـث بـروز يـك           مـي  كوچـك هـاي     سـيب  آ ؛ صدمات و  كنيد
 .سوزي گردد آتش

 كنيد؛  را بازرسيتأسيسات  •
؛ در صـورت استـشمام بـوي گـاز،          كنيد   گاز را بررسي     نشتي ◊

 بـه   شنيدن صداي تركيدگي يا نشت گاز يك پنجره را بازكنيد و          
شير اصلي گاز را از      اگر توانستيد . ساختمان را ترك كنيدسرعت  

اگـر  .   مسايه به شركت گاز زنگ بزنيـد      هبيرون ببنديد و از خانه      
 بايـد آن  يك كارشناس   ، تنها دليل، گاز را قطع كرديد     هر    هبنا ب 

 .را به حال عادي برگرداند
ـ  صدمات وارده به سيستم بـرق        ◊ ؛ درصـورت   درا بيابي

 و يا استـشمام  شده آبهاي  مشاهدة جرقه، شكستگي و يا سيم   
 بـراي   اگـر .   فيوز را قطع كنيـد      عتسر، به  عايقسوختة  بوي  

 حتمـا بـا يـك       ، از آب عبوركنيـد    مجبـور هـستيد   قطع برق   
 .كارشناس برق مشورت كنيد

به مناسبت هفتة كاهش اثرات بالياي طبيعي 
(۲۵-۱۷ مهرماه ) 



ــرض          • ــع ــود را از م خ
 و روشـنـايـي و          ، كتابخانه، بـوفـه    ها، درب و ديوارهاي بيروني      ، پنجره ها  شيشه

 . دور نگهداريد،هرچيزي كه احتمال ريزش و سقوط دارد

ها متوقف شود و بـراي     كه لرزش اگر در رختخواب هستيد همانجا بمانيد تا زماني     •
البته اگر زير لوستر و يـا در    .   محافظت از خود يك بالش روي سر خود نگه داريد         

 .ترين مكان امن برويد رود به نزديك جايي هستيد كه احتمال سقوط اشياء مي

كه نزديك باشد و قابليت تحمـل         از يك درگاه براي پناهگاه استفاده كنيد، بشرطي       •
 .باشد بار را نيز داشته

ها متوقف شود در داخل خانه بمانيد و در صورت اطمينان از خانه          كه لرزش   تا زماني •
دهـد كـه        است كه بيشترين صدمات زماني رخ مي   تحقيقات نشان داده  .   خارج شويد 

 .افراد سعي در تغيير موقعيت در داخل و يا خروج از ساختمان دارند

نشانـي و      هاي اعالن خطر آتش     احتمال دارد كه جريان برق قطع شود و يا سيستم         •
 .پاش بكار بيافتد هاي آب يا سيستم

 . به هيچ وجه از آسانسور استفاده نكنيد•
 

 :اگر در خارج خانه هستيد

ها، تيرهاي برق و خطوط آب و بـرق دور              از كنار ساختمان  .   سرجاي خود بمانيد  •
 .شويد

بيشتريـن  .   ها متوقف شود، همانجا بمانيد      كه لرزش   اگر درفضاي باز هستيد تا زماني     •
 و در كنار ديوارهاي خارجي وجود دارد          هاي خروجي   ها، درب   خطر در بيرون ساختمان   

لرزه بندرت علت اصلي مرگ و ميـر و جـراحـت         و حركت زمين در طول يك زمين  
بيشتر افراد هنگام خروج از ساختمان و بواسطه ريزش آوار و ديـوارهـا و                  .   باشد  مي

 .شوند  و سقوط اجسام كشته و يا مجروح مي حركت و ريزش شيشه
 

 :اگر در يك وسيله نقليه در حال حركت هستيد

از .   خيلي سريع و در يك مكان امن خودرو را متوقف كنيد و در داخل آن بمـانـيـد                  •
. . هاي عابر پياده و خطوط آب و بـرق و        ها، پل ها، درخت نزديك شدن به ساختمان 

 .خودداري كنيد

، روي    با پايان لرزش زمين، با احتياط به حركت خود ادامه دهيد، از حركت در جاده              •
 .است بپرهيزيد ديده اندازهايي كه در اثر زلزله آسيب  و يا سراشيبي و دست پل
 

 :ايد اگر در زير آوار مانده

 .كبريت روشن نكنيد•

 .براي پس زدن گرد و غبار حركتي نكنيد•

 .دهانتان را با دستمال كاغذي و يا يك پارچه بپوشانيد•

اگـر  .     به ديوار يا لوله ضربات ممتد بزنيد تا امدادگران موقعيت شما را پيدا كننـد             •
آخرين راه اينست كه فـريـاد بـزنـيـد،        .   سوت همراهتان بود از آن استفاده كنيد      

 .شود هرچند فرياد زدن سبب استنشاق مقدار زيادي گرد و خاك مي

 اقدامات قبل از وقوع زلزله
دهـد و شـناختن منـاطق پرخطـر و             زلزله اغلب بدون اطالع قبلي و گاه شديد رخ مـي          

ريزي پيشگيرانه، باعث كاهش خطـرات جـدي و جراحـت و فـوت ناشـي از آن                      برنامه
ها به سـقف    ها و روشنايي  كردن چراغ سازي در سقف و فونداسيون، محكم مقاوم.  شود  مي

هـا باعـث كـاهش اثـر و شـدت              و پيروي از استانداردهاي مربوط به زلزله در ساختمان  
 .گردد لرزه مي زمين

 
 بررسي خطرات در خانه

 .ها را به ديوارها محكم كنيد قفسه •
 . قرار دهيدتر هاي پايين اجسام بزرگ و سنگين را در قفسه •
 ظروف چيني را در طبقـات پاييـن          وها ه، ليوانقهاي آذو اقالم شكستني نظير شيشه   •

 .كابينت نگهداريد و درب آن را محكم ببنديد
 و محـل نشـستن      صندليخواب،    ها را دور از تخت       سنگين نظير تابلوها و آينه     وسايل •

 .افراد آويزان كنيد
 . محكم كنيدثابت وها را  روشنايي •
كه خطـر      را برطرف كنيد چرا    گاز اتصاالت هاي معيوب و فرسوده و نشتي    كشي  سيم •

 .داردسوزي  آتش
 .كن را به ديوار و كف محكم كنيد گرم آب •
صورت وجـود      در  و خانه تعميركنيد را در سقف و يا فونداسيون    عميق  هرگونه شكاف    •

 .آسيب و شكاف ساختماني در خانه با يك كارشناس مشورت كنيد
هـاي     را به شكلي امـن در كابينـت     كش   مانند اسپري حشره   محصوالت قابل اشتعال   •

 . قراردهيدپاييندربسته و در قسمت 
  

 هاي امن در داخل و خارج خانه شناسايي مكان
 . اثاثيه محكم و سنگين نظير ميز و زير مبلمان •
 كنار يك ديوار داخلي  •
نزديـك پنجـره،    )  مثـالً (كه احتمال ريختن خرده شيشه وجود دارد       جاهايي  ازدوري   •

  داردهاي سنگين احتمال سقوط كه قفسه آينه، تابلو و يا جايي
 هاي هوايي  ، خطوط تلفن و برق، پل ، درخت ز ساختمان دوري ادرفضاي باز، •
 

 آموزش خود و اعضاي خانواده
 و يا جـمـعـيـت        ستاد حوادث غيرمترقبه  براي كسب اطالعات بيشتر درمورد زلزله با         •

 .تماس بگيريد) ١٤٧(خود و تلفن نداي امداد جمعيت منطقة احمر  هالل
به كودكان بياموزيد كه به چه شكل و چه موقع براي كسب اطالعات بيشتر با شماره          •

 . تماس بگيرندمراكز ديگرنشاني و يا   و يا آتش۱۱۰، ۱۱۵
و  آب    و  كه چگونه و چه وقـت جريـان گـاز           بياموزيدبه تمامي اعضاي خانواده خود       •

 .را قطع كننداتصال برق 

 )بستة نجات (همراه داشتن وسايل ضرروري

 با باتري اضافهو راديوي كوچك قوه  چراغ•

 العمل استفادهدستور و هاي اوليه  كيف كمك•

 دربازكن ساده•
 

 يك برنامه ارتباط اضطراريطرح 
كه   زماني(ند  باشزلزله از هم جدا  هنگام وقوع  اعضاي خانواده در رود  از آنجا كه احتمال مي     •

هم جمع شـدن    اي براي دور  بايد برنامه،)هستندها در مدرسه  بزرگترها در محل كار و بچه 
 .باشد از حادثه وجود داشته بعد

محل زندگي خود بخواهيد رابط اعـضاي خـانواده     شهر از يك دوست يا فاميل در خارج از      •
حادثه برقراري    اززيرا پس   كنند   باشد تا اعضا براحتي و در صورت نياز با وي ارتباط برقرار        

مطمئن شويد كه تمامي اعضاي خانواده اسم، .  استتر   هاي طوالني راحت    تماس با مسافت  
 . دارندهمراه رابط را  آدرس و شماره تلفن فرد

 
 كمك كنيدبه آمادگي افراد جامعه خود 

نياز به هنگـام    اي را پيرامون اطالعات مورد  خود بخش ويژه      محلي   در روزنامه توانيد    اگر مي  •
احمـر و    شماره تلفن دفاتر اورژانس، جمعيت هاللمربوط به اطالعات به همراه  ( وقوع زلزله   
 .براي آگاهي عموم منتشركنيد) ها بيمارستان

 .بپردازيديابي خطرات  ين و مكانيك بار به تعياي  منزل هفته در •
احمـر و اورژانـس       با مأمورين هـالل    افراد معلول    هاي ويژه براي    سازي گزارش   جهت آماده  •

 . محلي همكاري كنيد
 و در محل مناسـب     آوريد هاي مربوط به زلزله در منزل نكاتي را فراهم        آموزشبراي تمرين    •

 .نصب نماييد
هاي آب، برق و گاز در مورد نحوة قطع اين خطوط صحبت و مشـورت                 با نمايندگان شركت   •

 كنيد
هـاي     ها، بـرنـامـه    هاي خود را در مورد ساختمان  وسيله آموخته     كنيد تا بدين     كار  يكديگر با •

نهايت برنامه اضطراري      و در   احتمالي  خطرات بررسيتغيير و تبديل در ساختمان، تحقيق و        
 .خانواده و همسايگان با يكديگر بكار گيريد

 

  وقوع زلزلههنگامدر اقدامات 
ها در    مراقب باشيد كه برخي زلزله.  در جايي امن پناه بگيريدلرزه  زمينهنگامسعي كنيد در   •

براي رسيدن به مـحـل       .   در راه باشد   ممكن است    يتر   هستند و زلزله عظيم        لرزه  واقع پيش 
 و   ود متوقف شـ     كه لرزش   زماني  تا.   هاي كوتاه به حداقل برسانيد       خود را با قدم      حركاتامن  

 .بمانيد، در داخل مطمئن شويد كه خروج از محل مانعي ندارد
 

 :داگر در داخل خانه هستي
 از خـود     ديگـر  يك ميز محكم و سفت و يا لوازم و اسباب مناسب در زير ها  تا توقف لرزش   •

 اگر در نزديكي شما ميزي نيست، سر و صورت خـود را بـا كمـك بـازوان                   . محافظت كنيد 
 .بپوشانيد و در يك گوشه به حالت چمباتمه قرار بگيريد

 داروهاي الزم و ضروري •
 هاي اعتباري و پول نقد كارت •
 هاي مناسب كفش •


