
 

 

 

هوشیاري اقلیمی

  .با توجه به اطالعیه ها و هشدارهار هواشناسی امنیت سفر خود را تضمین کنید

به ویژه که در کشور پهناور ایران در این زمـان بـا   . ره گردشگران را غافل گیر می کند
بـه مقـدار    پدیده هاي غیرمترقبـه آمادگی انسان در برابر وقوع 

را در هنگام مواجهـه بـا    انسانت زیر می تواند تا حدي ذهن 
 .  

اگـر بـه   . را به همگان اعـالم کننـد  و هواشناسی در زمان وقوع حادثه، رسانه هاي گروهی، وارد عمل می شوند تا هشدارهاي عمومی 

سـیل حاصـل   . بارش ممتد باران به مدت چند روز می تواند موجب طغیان یک رودخانه شود و در ناحیه اطراف آن، سیل ایجاد کند

بنابراین در رعایت نکات ایمنی، بیشتر دقـت  . سانتی متر باران در هر ساعت یا بیشتر، حتی افراد آماده را گرفتار می کند

  . معنا اسـت کـه سـیل، جـاري شـده یـا جـاري خواهـد شـد، لـذا از قبـل، آمـاده باشـید             
ــید    ــته باشـــــ ــاده داشـــــ ــر را آمـــــ ــالل احمـــــ ــات هـــــ ــداد و نجـــــ ــف امـــــ ــواره کیـــــ   . همـــــ

از منابع مختلف از جمله رادیو و تلویزیـون و سـایر وسـایل ارتبـاطی، ماننـد بـی سـیم و پایگـاه انتظـامی، اطالعـات و           
ــد   ــت کنیــــــــــــــــــــــــــــ ــاي الزم را دریافــــــــــــــــــــــــــــ   . آگاهیهــــــــــــــــــــــــــــ
  . بــــــراي زمــــــان وقــــــوع ســــــیل، در منبعــــــی مطمــــــئن، آب ســــــالم ذخیــــــره کنیــــــد        

را  هـویتی در مناطق سیل خیز، تأمین جانی و مالی در برابر زیانهاي احتمالی ضروري است، بنابراین، بهتر است اسـناد  
  . در جعبـــــــــــــــــــــــه اي مطمـــــــــــــــــــــــئن قـــــــــــــــــــــــرار دهیـــــــــــــــــــــــد

 

  

هوشیاري اقلیمی: آماده باش جوي  

با توجه به اطالعیه ها و هشدارهار هواشناسی امنیت سفر خود را تضمین کنید

  انگردشگربه هواشناسی  توصیه هاي
ره گردشگران را غافل گیر می کندواتنوع آب و هوا به ویژه در آغاز فصل بهار هم

آمادگی انسان در برابر وقوع . همه نوع پدیده آب و هوایی در مسیر و مقصد سفر مواجه می شویم
ت زیر می تواند تا حدي ذهن لذا توجه به نکا. زیادي از خسارات و آسیب هاي احتمالی آن می کاهد

. این پدیده ها آماده کند و از غافلگیري و دست پاچگی هنگام وقوع حادثه بکاهد
در زمان وقوع حادثه، رسانه هاي گروهی، وارد عمل می شوند تا هشدارهاي عمومی 

  .تا حد زیادي از آسیب در امان خواهید بودتوصیه ها گوش فرادهید، 

  آیا براي یک سیل ناگهانی آماده اید؟
بارش ممتد باران به مدت چند روز می تواند موجب طغیان یک رودخانه شود و در ناحیه اطراف آن، سیل ایجاد کند

  . از شکستن سد یا سدبند و خاکریز، یا بعد از بارش شدید است
سانتی متر باران در هر ساعت یا بیشتر، حتی افراد آماده را گرفتار می کند

  رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع سیل 
معنا اسـت کـه سـیل، جـاري شـده یـا جـاري خواهـد شـد، لـذا از قبـل، آمـاده باشـید              دینهشدار سیل در رسانه ها، ب

ــید   .  ــته باشـــــ ــاده داشـــــ ــر را آمـــــ ــالل احمـــــ ــات هـــــ ــداد و نجـــــ ــف امـــــ ــواره کیـــــ همـــــ
از منابع مختلف از جمله رادیو و تلویزیـون و سـایر وسـایل ارتبـاطی، ماننـد بـی سـیم و پایگـاه انتظـامی، اطالعـات و           . 

ــد   ــت کنیــــــــــــــــــــــــــــ ــاي الزم را دریافــــــــــــــــــــــــــــ آگاهیهــــــــــــــــــــــــــــ
بــــــراي زمــــــان وقــــــوع ســــــیل، در منبعــــــی مطمــــــئن، آب ســــــالم ذخیــــــره کنیــــــد        . 
در مناطق سیل خیز، تأمین جانی و مالی در برابر زیانهاي احتمالی ضروري است، بنابراین، بهتر است اسـناد  . 

در جعبـــــــــــــــــــــــه اي مطمـــــــــــــــــــــــئن قـــــــــــــــــــــــرار دهیـــــــــــــــــــــــد
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با توجه به اطالعیه ها و هشدارهار هواشناسی امنیت سفر خود را تضمین کنید

توصیه هاي
تنوع آب و هوا به ویژه در آغاز فصل بهار هم

همه نوع پدیده آب و هوایی در مسیر و مقصد سفر مواجه می شویم
زیادي از خسارات و آسیب هاي احتمالی آن می کاهد

این پدیده ها آماده کند و از غافلگیري و دست پاچگی هنگام وقوع حادثه بکاهد
در زمان وقوع حادثه، رسانه هاي گروهی، وارد عمل می شوند تا هشدارهاي عمومی 

توصیه ها گوش فرادهید، این 
  
  

v آیا براي یک سیل ناگهانی آماده اید؟
بارش ممتد باران به مدت چند روز می تواند موجب طغیان یک رودخانه شود و در ناحیه اطراف آن، سیل ایجاد کند

از شکستن سد یا سدبند و خاکریز، یا بعد از بارش شدید است
سانتی متر باران در هر ساعت یا بیشتر، حتی افراد آماده را گرفتار می کند 3-2بارش 
  . کنید

رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع سیل 
هشدار سیل در رسانه ها، ب .1

2 .
3 .

ــد   ــت کنیــــــــــــــــــــــــــــ ــاي الزم را دریافــــــــــــــــــــــــــــ آگاهیهــــــــــــــــــــــــــــ
4 .
5 .

در جعبـــــــــــــــــــــــه اي مطمـــــــــــــــــــــــئن قـــــــــــــــــــــــرار دهیـــــــــــــــــــــــد
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ــرك کنیــد    . 6 ــه را ت ــور شــوید خان ــرا ممکــن اســت مجب ــاك اتومبیــل داشــته باشــید؛ زی ــزین در ب   . همــواره کمــی بن
اگر به . براي اطالعات بیشتر می توانید با مرکز هالل احمر محل خودتان تماس بگیرید. ویدبا مناطق سیل خیز آشنا ش. 8

ــد      ــاب کنیـــ ــان را انتخـــ ــد مکـــ ــل چنـــ ــد، از قبـــ ــه کنیـــ ــزل را تخلیـــ ــود منـــ ــه شـــ ــما گفتـــ   . شـــ
  

 در هنگام وقوع سیل رعایت نکات ایمنی 
  . هســــــــتید، خونســــــــرد باشــــــــید) اداري، مســــــــکونی(اگــــــــر در خــــــــارج از ســــــــاختمان . 1
ــوید        . 2 ــک نش ــود دارد نزدی ــا وج ــروریختن آنه ــان ف ــه امک ــایی ک ــه محله ــد و ب ــور کنی ــوار، عب ــاي هم ــاده ه   . از ج
اصل بهداشت روانی عبارت است از حفظ خونسردي و همدلی با دیگران توأم با امید به خداوند ؛ لذا این نکته را هرگـز  . 3

  . فراموش نکنید
کونت خود هستید، قبل از خروج حتماً جریـان بـرق، آب و گـاز را قطـع     در صورتی که مجبور به ترك منزل و محل س. 4

  . کنید
براي کسب اطالعات و دستورالعملهاي الزم به پیامهاي رادیو و تلویزیون گوش کنید و در صـورتی کـه دسـتور تخلیـه     . 5

  . داده شد، فوراً این کار را انجام دهید
  :وقتی که اطالعیه یک سیالب برق آسا، پخش می شود 

اگر تصور می کنید سیل قبالً شروع شده است، فوراً منزل را ترك کنید چرا که ممکـن اسـت تنهـا چنـد ثانیـه       .1
 .وقت گریز داشته باشید

ــد        .2 ــرك کنیـ ــزل را تـ ــرعت منـ ــه سـ ــیالب، بـ ــالم سـ ــورت اعـ ــا در صـ ــید تـ ــگ باشـ ــه زنـ ــوش بـ   . گـ
ر کرده است، فوراً آن را رها کنید و به محل مرتفعـی  اگر ماشین شما در آبهایی که به سرعت سطح آنها باال می آید، گی. 3

 . بروید
 . به آرامی رانندگی کنید و مراقب خرابیها و شیبهاي جاده باشید .4
  . هنگام رانندگی از دنده هاي سنگین استفاده کنید؛ زیرا ترمز در آب، به خوبی کار نمی کنند .5
  . اگر خانه شما در محل مرتفعی است همانجا بمانید .6
 . به نقطه مرتفعی دور از رودخانه ها، نهرها، جویبارها و زهکشی ها بروید .7
  . اگر پیاده هستید، از نقاطی که در آن سطح آب از زانو باالتر است عبور نکنید  .8

  :اقدامات الزم بعد از وقوع سیل 
ــاطق ســیل زده آشــنا شــوید،   .1 ــا من ــار ب ــن ک ــراي ای ــد    ب ــر محــل خــود تمــاس بگیری ــز جمعیــت هــالل احم ــا مراک   . ب

ــد    . 2 ــوش دهیـــــ ــو گـــــ ــه رادیـــــ ــتورالعملهاي الزم، بـــــ ــات و دســـــ ــب اطالعـــــ ــراي کســـــ   . بـــــ
ــد      . 3 ــک بخواهیـ ــران کمـ ــاز از دیگـ ــورت نیـ ــانید و در صـ ــده برسـ ــیب دیـ ــراد آسـ ــه افـ ــه را بـ ــاي اولیـ   . کمکهـ
  . باشــد یــا اینکــه بتوانیــد کمــک کنیــداز منــاطق ســیل زده دور شــوید مگــر آنکــه از شــما درخواســت کمــک شــده . 4
از سیمهاي آویزان برق و منابع اصلی آب و شبکه هاي تخریب شـده فاضـالب دور شـوید و ایـن مـوارد را بـه مقامـات        . 5

 .مسؤول گزارش دهید
 این تخریب می تواند آتـش سـوزي در انبارهـاي   . سیل به خطوط برق، آسیب می رساند و موجب بروز آتش سوزي می شود. 6

  . حاوي مواد سوختی را گسترش دهد
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  . سعی کنید شـعله هـاي کوچـک آتـش را خـاموش کنیـد و بـه سـرعت بـا آتـش نشـانی و اورژانـس تمـاس بگیریـد              . 7
  . هنگام فرونشاندن حریق بـه نکتـه فـوق توجـه کنیـد     . منابع تخریب شده آب ممکن است باعث کاهش فشار آب شوند. 8
  . اشید؛ زیرا سیل مارها را از النه بیرون می کشددر منطقه سیل زده مراقب مارها ب. 9

  
v طوفان  

آیا هرگز از خود پرسیده اید اگر محل سکونت شما در معرض طوفان شدید یا گردباد و یا تندباد و کوالك قرار گیرد چـه اتفـاقی رخ   
  خواهد داد؟ 

  قبل از وقوع طوفان چه باید کرد؟
 . در مناطقی که طوفان، موسمی و مسبوق به سابقه است باید زمان خاص آن را، با توجه به اطالعات قبلی، پیش بینی کرد .1
در صـورتی  . به اندازه مصرف سه روز آماده کنید و در کیف نجات قرار دهیـد ) ترجیحاً به صورت کنسرو(ذخیره آب و غذا   .2

  . و هفته یکبار تجدید شوندکه غذا به صورت کنسرو نباشد باید هر د
زیرزمین منازل، زیرپله ها و یا وسایل سنگین و پابرجا که دور از دیوارهاي خارجی و پنجره . پناهگاه مناسبی انتخاب کنید  .3

 . ها قرار دارند، مکانهاي خوبی براي پناه گرفتن هستند
  . ادن تنـه درختـان بـر روي خانـه، کـاهش یابـد      درختان خشک شده و شاخه هاي پوسـیده آنهـا را قطـع کنیـد تـا خطـر افتـ         .4

 . با هم قرار مالقات بگذارید تا بعد از طوفان مطمئن شوید هیچ کس گم نشده است یا نیاز به کمک ندارد . 5
 . همواره کمی بنزین در باك اتومبیل خود داشته باشید  .6
  . به هیچ وجه در منزل، مواد آتش زا نگهداري نکنید احتیاطهاي الزم براي پیشگیري از خطر وقوع حریق را به عمل آورید و. 7

  رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع طوفان
  . جریان برق، آب و گاز را با رعایت اصول ایمنی قطع کنید .1
  . فوراً دستگاههاي گازسوز یا نفت سوز را خاموش کنید .2
می توانید براي تقویت پنجره ها از نوارچسـب  . ندیداگر وقت کافی دارید پنجره هاي منزل خود را با تخته هاي محکم بب  .3

 .استفاده کنید
  . براي حفاظت درهاي بیرونی از بستهاي قوي استفاده کنید .4
 . از در و پنجره دور شوید تا از خطر پرتاب شیشه در امان بمانید  .5
  . کم کنیدهر چیزي را که ممکن است در داخل و خارج خانه به اطراف پرت یا شکسته شود مح .6
 . اگر مقامات مسؤول به شما توصیه کرده اند که محل مسکونی تان را تخلیه کنید این کار را فوراً انجام دهید .7
به عنوان آخرین چاره در یک گودال، حفـره یـا مجـراي    . گر در خارج از منزل گرفتار طوفان شدید، فوراً به پناهگاه برویدا .8

 . آب بخوابید
ع طوفان داخل اتومبیل هستید در سمت راست جاده و در محل مطمئنی توقف و موتـور خـود را خـاموش    اگر هنگام وقو .9

سپس پنجره اتومبیل را کمی پایین بیاورید تا تعادل فشار در اتومبیل . جهت وسیله نقلیه را در مسیر باد قرار دهید. کنید
 . برقرار شود

 . در منطقه امن وجود دارد، به سرعت این کار را انجام دهید اگر امکان خارج شدن از اتومبیل و پناه بردن  .10
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چون بعد از طوفانهاي شدید خطر سیل و طغیان آبهاي جاري و راکد وجود دارد، اصولی را که در مورد سـیل گفتـه شـد      .11
 . حتماً رعایت کنید

  . خواهید کرد به یاد داشته باشید اگر آرامش خود را حفظ کنید در موارد اضطراري بهتر عمل  .12
  رعایت نکات ایمنی بعد از وقوع طوفان 

ــد     . 1 ــروي کنیــ ــتورهاي آن پیــ ــد و از دســ ــوش دهیــ ــو گــ ــه رادیــ ــتورالعملها بــ ــات و دســ ــب اطالعــ ــراي کســ   . بــ
  . کمکهـــاي اولیـــه را بـــه افـــراد آســـیب دیـــده یـــا گرفتـــار برســـانید و در صـــورت نیـــاز از دیگـــران کمـــک بخواهیـــد   . 2
ــده دور شــ   . 3 ــارت دی ــه خس ــد         از منطق ــک کنی ــد کم ــه بتوانی ــا اینک ــود ی ــک ش ــت کم ــما درخواس ــه از ش ــر آنک   . وید مگ
ــد    . 4 ــالع دهیـــ ــؤول اطـــ ــات مســـ ــه مقامـــ ــوارد را بـــ ــن مـــ ــوید و ایـــ ــرق دور شـــ ــزان بـــ ــیمهاي آویـــ   . از ســـ
ــد      . 5 ــزارش دهیــ ــؤول گــ ــات مســ ــه مقامــ ــالب را بــ ــده فاضــ ــب شــ ــاي تخریــ ــبکه هــ ــلی آب و شــ ــابع اصــ   . منــ
  دبه توصیه هاي مأموران امداد توجه کنی. 6

v رعد و برق  
رعد و برق نوعی تخلیه الکتریکی است که در اثر انتقال الکتریسیته ساکن بین دو ابر یا بین ابر و زمین . حادثه اي زیبا ولی خطرناك

  . در رعد و برقهاي شدید، معموالً بیشترین تخلیه الکتریکی صورت می گیرد. ایجاد می شود
  

ــاختمان   ــل ســـ ــی در داخـــ ــات ایمنـــ ــت نکـــ ــرق  رعایـــ ــد و بـــ ــوع رعـــ ــام وقـــ   هنگـــ
  . وقتــــی رعــــد و بــــرق رخ مــــی دهــــد، در منــــزل بمانیــــد و بیــــرون نرویــــد مگــــر آنکــــه الزم باشــــد           . 1
  . از درب و پنجــــــره، بخــــــاري دیــــــواري، شــــــوفاژ و یــــــا دیگــــــر هادیهــــــاي الکتریکــــــی دور شــــــوید . 3. 2
ــید     . 4 ــرون بکشـــــ ــرق بیـــــ ــو را از بـــــ ــون و رادیـــــ ــد تلویزیـــــ ــی ماننـــــ ــایل برقـــــ ــاخه وســـــ   . دو شـــــ

ــاختمان رعایـــــت  ــارج از ســـ ــات ایمنـــــی در خـــ ــرق  نکـــ ــد و بـــ ــام وقـــــوع رعـــ   هنگـــ
  . اگر در فضاي بـاز، گرفتـار طوفـان شـدید زانـو بزنیـد، پاهـاي خـود را نزدیـک یکـدیگر قـرار دهیـد و سـر خـود را خـم کنیـد                . 1
ــوید    . 2 ــع، دور شـــ ــاط مرتفـــ ــا و نقـــ ــه هـــ ــاالي تپـــ ــد و از بـــ ــرار نگیریـــ ــاز، قـــ ــاطق بـــ ــات و منـــ   . در ارتفاعـــ
مانند تراکتور، موتور سیکلت، دوچرخه و ماشین چمن زنی استفاده نکنید و در صورت وقوع رعد و بـرق از آنهـا دور    از تجهیزاتی. 3

ــتند     ــیته هس ــادي الکتریس ــایل، ه ــن وس ــرا ای ــوید؛ زی ــد    . ش ــتفاده نکنی ــره اس ــت و غی ــد رخ ــزي، بن ــاي فل ــین از بیله   . همچن
  . از حصـــــــــــــارهاي فلـــــــــــــزي، خطـــــــــــــوط تلفـــــــــــــن و بـــــــــــــرق، دور شـــــــــــــوید     . 4
یک شدن به درختان و یا قرار گرفتن در زیر آنها ممکن است خطر جانبی داشته باشد؛ زیرا به علـت برخـورد بـرق و حـرارت     نزد. 5

ــد       ــودداري کنیــــ ــار خــــ ــن کــــ ــذا از ایــــ ــود دارد، لــــ ــوزي وجــــ ــش ســــ ــان آتــــ ــل از آن، امکــــ   . حاصــــ
  . فـروریختن و افتـادن آنهـا وجـود دارد    زیر ستونهاي بتونی، سیمهاي برق هوایی، مخازن و شیشه ها پناه نگیریـد؛ زیـرا احتمـال    . 6
موتـور و رادیـوي   . در صورتی که در اتومبیل هستید از درختانی که ممکن است روي آن بیفتد دور شوید و سـپس پـارك کنیـد   . 7

ــید  ــایین بکشــــــــــــ ــتن آن را پــــــــــــ ــاموش کنیــــــــــــــد و آنــــــــــــ   . ماشــــــــــــــین را خــــــــــــ
  . ریـــــــداگـــــــر در مزرعـــــــه هســـــــتید فـــــــوراً حیوانـــــــات اهلـــــــی و دامهـــــــا را بـــــــه پناهگـــــــاه بب. 8
  . بــه اشـــیاي فلــزي از قبیـــل دوچرخــه، نـــرده هــاي آهنـــی، قــالب مـــاهیگیري و لــوازم فلـــزي خانــه دســـت نزنیـــد       . 9

  . اگر در حال شنا کردن یا در قایق هستید، فوراً از آب بیرون بیایید. 10
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  رعد و برق اقدامات قبل از وقوع

ال سقوط دارند و ممکن است، باعث ایجاد خسارات هاي پوسیده و خشکی را که در طول یک توفان احتم درختان و شاخه -

  .مالی و جانی شوند را قطع نمایید

دقیقـه بعـد از    30توانیـد بشـمرید بـه داخـل برویـد تـا       می 30بعد از دیدن رعد و برق تا شنیدن غرش آسمان حداکثر تا  -

  .شنیدن صداي آخرین غرش نیز داخل خانه بمانید

  .هاي الکتریسیته دور شوید هادي اژ و دیگراز درب و پنجره و بخاري دیواري، شوف -

  .به منظور جلوگیري از خطر آتش سوزي ناشی از صاعقه نسبت به نصب برق گیر در ساختمانهاي بلند اقدام کنید -

  .اشیاء بیرون خانه که ممکن است به اطراف پرتاب شده و باعث ایجاد صدمه شوند را در محل مناسب قرار دهید -

  .ها را بکشید ها و پرده بیرونی را چفت کنید، سایبانها و درهاي  دري شتپ -

  .کنید براي کسب خبر از مقامات محلی از رادیو باتریی استفاده -

  .گیرهاي طبیعی مثل درختان بلند و تنها در فضاي باز خودداري کنید از قرار گرفتن در مجاورت برق -

  .روي یک قایق شناور خودداري کنید ها، روي مراتع، ساحل و باالي تپه  از قرار گرفتن در ارتفاعات -

v رعد و برق اقدامات حین وقوع  

  .هاي بیرون خانه را متوقف کنید فعالیت -1

  .در زمان وقوع رعد و برق از منزل خارج نشوید -2

  .در محل مطمئن توقف کنید و موتور را خاموش نموده و آنتن ماشین را پائین بکشید  در صورتی که در اتومبیل هستید، -3

  .دار بمانید ساختمان و یا خودروي سقفداخل  -4

  کند که فلز آن را لمس نکنید از شما بخوبی محافظت می دار بشرطی بدنه فوالدي یک خودروي سقف -5

  .هاي فلزي و آب دور شوید ها، دیرکها، سیم برق هوایی، لوله از درختان، تپه - 6

  .قایق سوارید، سریعاً به سمت ساحل برگردید اگر در حال شناکردن هستید، فوراً از آب بیرون بیایید و یا اگر روي -7

  .توانید، به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیرزمینی بروید هنگام صاعقه می -8

  .دوش و حمام نگیرید چون ممکن است لوازم حمام باعث انتقال جریان الکتریسته شوند -9

  .نیدسیم استفاده ک بی تنها در مواقع اضطراري آنهم درصورت امکان از یک تلفن  -10
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  .کنید برقی مثل رایانه را از برق خارج   دوشاخه تمام وسایل -11

  .کنید هواکش را خاموش -12

  .هاي تنها در فضاي باز خودداري کنید  یا ساختمان  از قرارگرفتن در آلونک -13

  .شدن به وسایل فلزي مثل تراکتور، تجهیزات کشاورزي، موتورسیکلت و دوچرخه پرهیز نمایید از نزدیک -14

  .ل سرپناهی در کنار درختان کوتاه و تنومند بیابید و هرگز زیر درختان بلند نرویدمحوطه جنگ در -15

  .هاي تنگ و عمیق پناه بگیرید در فضاي باز به حالت خمیده در دره - 16

  .هاي ناگهانی باشید مراقب سیل -17

رعـد و بـرق اسـت، بـه      به یاد داشته باشیدکه چنانچه در هنگام رعد و برق موهایتان سیخ شد، نشانه نزدیکـی برخـورد جریـان    -18

  .صورت چمباتمه روي زمین بنشینید

  .ها و سر را بین زانوها قراردهید ها را روي گوش دست -19

  .تماس خود را با زمین به حداقل برسانید -20

  .به هیچ وجه روي زمین دراز نکشید -21

v رعد و برق اقدامات بعد از وقوع  

و ) تنفس مصدوم، سریعاً تـنفس مصـنوعی بـه او دهیـد     درصورت قطع(درصورت مواجهه با فرد مصدوم، فوراً وضعیت تنفس  -1

  .را کنترل نمایید) درصورت عدم لمس نبض کاروتید در مصدوم، احیاي قلبی ـ ریوي را انجام دهید(نبض 

  .و پانسمان کنید  محل ورود و خروج جریان الکتریسیته را براي یافتن عالئم سوختگی بررسی -2

در مصـدوم را بررسـی    دادن بینـایی و شـنوایی    هـا و از دسـت   ی، شکستگی استخوانعصب  هاي وارده به سامانه مراقب آسیب -3

 .نمایید

 

  هاي ناشی از صاعقه  آسیب

هاي ناشـی از بـرق گرفتگـی     هاي ناشی از اصابت آن با آسیب اینکه صاعقه یک جریان مستقیم و کوتاه مدت است، آسیب با توجه به

  . خانگی کامالً متفاوت است

   .است سوختگی خیلی کم -1

 . آسیب احشاي شکمی نادر است -2
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 . وقفه دستگاه تنفسی و سپس قلبی علت اصلی مرگ است -3

 ...)افسردگی و تغییرات شخصیتی،، کم خوابی، اختالالت حافظه،(هاي روانی شایع است  آسیب -4

 ...) تشنج، فلج گذرا یا دایم، سردرد و (اختالالت سامانه عصبی مرکزي  -5

  افزایش فشار خون - 6

  دآب مرواری -7

  پارگی پرده گوش ناشی از رعد -8

 

v عبارتند ازهنگام وقوع رعد و برق خطرناك  هاي مکان :  

   ها نوك قله -1

 ها هاي بلند و خط الراس ها و یال گرده -2

 درختان بلند و منفرد -3

 هاي خیس، علفزار و پوشیده از برف خطرناك زمین -4

  هاي سطح زمین غارهاي کوچک، فرو رفتگی -5

 بلندهاي  در پناه و کنار صخره - 6

 هاي خیلی باز و مسطح مکان -7

 هاي فلزي ها و نرده فنس -8

  

v عبارتند ازهنگام وقوع رعد و برق  هاي نسبتاً امن مکان: 

   هاي کم عمق و پایین تر از اطراف دره -1

  خاك و سنگ خشک -2

 ترین درختان در بین انبوه درختان کوتاه -3

  غارهاي عمیق -4

  هاي رو بسته ماشین -5

  .هاي تنگ و عمیق پناه بگیرید دره در فضاي باز به حالت خمیده در - 6
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  خانه و مناطق سربسته و بویژه داراي سامانه برقگیر -7

  هاي رو بسته ماشین    -8

   هاي کم عمق و پایین تر از اطراف دره -9

   خاك و سنگ خشک -10

   کوتاه ترین درختان در بین انبوه درختان -11

  غارهاي عمیق -12

موهایتان سیخ شد، نشانه نزدیکـی برخـورد جریـان رعـد و بـرق اسـت، بـه        به یاد داشته باشیدکه چنانچه در هنگام رعد و برق  -13

  .صورت چمباتمه روي زمین بنشینید

  .ها و سر را بین زانوها قراردهید ها را روي گوش دست -14

  .تماس خود را با زمین به حداقل برسانید -15

 .به هیچ وجه روي زمین دراز نکشید - 16

  
v کوالك، پدیده اي سهمگین  

درجـه   12کیلومتر در ساعت همراه با ریزش برف و کاهش درجه حرارت بـه کمتـر از    60یا  50سرعت حدود وزش بادهاي سرد با 
زیر صفر از جمله حوادثی است که در اکثر جاده ها و نواحی کوهستانی شمال کشور به وقوع می پیوندد و خسارتهاي جانی و مـالی  

کیلومتر  120کیلومتر در ساعت است که تا میزان  30هاي شدید با سرعت لبه هاي خارجی کوالك داراي باد. فراوان به بار می آورد
وقتـی کـوالك فـرا مـی     . این نیروي باال باعث حرکت کوالك از مرکز آرام آن می شود. در ساعت و حتی بیشتر نیز افزایش می یابد

بادهـاي شـدید و   . ایجـاد مـی کنـد    رسد، باران شدید و سیالب رخ می دهد که معموالً خطرهاي بیشتري نسبت به طوفانهاي جوي
در مناطق دریایی، کوالکها امواج عظیمی ایجاد می کنند که . بارانهاي مناطق سیالبی موجب خسارتهاي گسترده و سیالب می شود

بیشتر کسانی که در کوالك، جان خـود را از دسـت مـی دهنـد در ایـن      . به صورت موجهاي جذر و مد دار بزرگ به ساحل می رسد
. افراد گرفتار شده ممکن است چنـدین سـاعت در معـرض کـوالك باشـند     . کوالکها آرام حرکت می کنند. گرفتار می شوند سیالبها

  .مرکز کوالك به آرامی حرکت می کند و عبور از آن از هر منطقه چند دقیقه تا نیم ساعت یا بیشتر به طول می انجامد
v  رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع کوالك  

ــف . 1 ــه کیــــ ــید       همیشــــ ــته باشــــ ــاده داشــــ ــزل آمــــ ــر را در منــــ ــالل احمــــ ــات هــــ ــداد و نجــــ   . امــــ
ــد  . 2 ــه کنیـــــــ ــون توجـــــــ ــو و تلویزیـــــــ ــی رادیـــــــ ــهاي هواشناســـــــ ــه گزارشـــــــ ــواره بـــــــ   . همـــــــ
ــید    . 3 ــته باشـــــــ ــل داشـــــــ ــافی در اتومبیـــــــ ــزین کـــــــ ــودرو و بنـــــــ ــدکی خـــــــ ــایل یـــــــ   . وســـــــ
و قرارگاههاي نیروي انتظامی را که در  نزدیکترین مراکز امدادرسانی مانند جمعیت هالل احمر، راهداري، درمانگاهها، آتش نشانی. 4

  . هنگــــــــام حادثــــــــه مــــــــی تواننــــــــد بــــــــه شــــــــما کمــــــــک کننــــــــد، شناســــــــایی کنیــــــــد 
  . هنگام مسافرت در جاده هاي اصلی و مسیرهایی که امکان رسیدن امدادگران وجود دارد، رانندگی کنید. 5
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v  رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع کوالك  
به خاطر بسـپارید کـه   . تنها در صورت لزوم، تغییرات اضطراري را انجام دهید. طمئن بمانیدهنگام وقوع کوالك در مکان امن و م. 1

ــردد        ــازمی گــــ ــتر بــــ ــروي بیشــــ ــا نیــــ ــالف و بــــ ــت مخــــ ــرعت، از جهــــ ــه ســــ ــاد بــــ ــاالً بــــ   . احتمــــ
ــد   . 2 ــز کنیـــ ــتانی پرهیـــ ــواحی کوهســـ ــدگی در نـــ ــان از راننـــ ــد امکـــ ــا حـــ ــوران، تـــ ــوالك و بـــ ــام کـــ   . هنگـــ
  . ط نامساعد جوي زمان خروج و مقصد مسافرت از وسایل و تجهیزات ایمنـی اسـتفاده کنیـد   در صورت ضرورت مسافرت در شرای. 3
  . در صــــــــورت ضــــــــرورت مســــــــافرت، از وســــــــایل و تجهیــــــــزات ایمنــــــــی اســــــــتفاده کنیــــــــد . 4
  . مراقــــــــــــب ســــــــــــقوط درختــــــــــــان، تیرهــــــــــــا و دکلهــــــــــــاي بــــــــــــرق باشــــــــــــید. 5
ا رسیدن کمکهاي الزم در داخل اتومبیل بمانید تا از خطر در صورتی که وسیله نقلیه خراب شود پس از تماس با مراکز امدادي ت. 6

  . سرماخوردگی و عوارض ناشی از آن و حمله به حیوانات درنده در امان بمانید
v  رعایت نکات ایمنی بعد از وقوع کوالك  

ا افزایش مـی  از انجام فعالیتهاي خسته کننده و بی نتیجه مانند برف روبی و هل دادن اتومبیل که احتمال وقوع حوادث ر .1
  . دهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، خــــــــــــــــــــــــــــــــــــودداري کنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

اشخاص حادثه دیده را در پتو و لباس گرم پیچیده، ضمن مراقبت از نقاط آسیب دیده بدن، با دقت آنها را به محـل امـن منتقـل    . 2
 . کنید

  
  

  
v  شرایط آب و هوایی بسیار گرم در رعایت نکات ایمنی   

هـاي گردشـگري   روز، تـابش خورشـید و احسـاس گرمـایی فعالیـت      در ساعات میانی :توصیه در شرایط تنش گرمایی احتیاطی
حضور در فضاي باز بـه سـاعات اولیـه    . خطر گرمازدگی و آفتاب سوختگی وجود دارد. طبیعی، فرهنگی و باستانی را محدود می کند

بیمـاران  . وز خودداري کنیـد حتی االمکان از بیرون بردن کودکان در ساعات میانی ر. بعد از ظهر موکول شود 6روز یا بعد از ساعت 
دقیقـه یکبـار    30در صورت حضور در فضاي باز مصرف یک لیوان آب و نوشـیدنی خنـک هـر    . بیشتر در معرض گرمازدگی هستند

  . ضروري می باشد، حتی اگر احساس تشنگی نشود
بـاالتر، هـر دو سـاعت تجدیـد      و) SPF )35کرم ضد آفتاب با .بعد از ظهر در حد زیاد است 4ظهر تا  12شاخص تابش فرابنفش از 

 40قرمـز شـدگی پـس از     .عینک ضد آفتاب پیشـنهاد مـی گـردد   . استفاده شود) SPF  )15براي کودکان کرم ضد آفتاب با . شود
سعی کنید . لباس نخی با رنگ روشن که تمام بدن را بپوشاند، در بر کنید. دقیقه روي می دهد 45دقیقه و آفتاب سوختگی پس از 

  . استفاده از کاله لبه دار و دستکش به رنگ روشن پیشنهاد می گردد. خت و یا سایبان قرار گیریددر پناه در
در . بعـد از ظهـر موکـول شـود     7حضور در فضاي باز به ساعات اولیه روز یـا بعـد از سـاعت     :توصیه در شرایط احتیاط شدید *

دقیقه یکبار ضروري می باشد، حتی اگر احساس تشنگی  15صورت حضور در فضاي باز مصرف یک لیوان آب و نوشیدنی خنک هر 
  . رعایت گردد1توصیه هاي بند . نشود

و بـاالتر، هـر یـک سـاعت     ) SPF )60کرم ضد آفتاب با .بعد از ظهر در حد بسیار زیاد است 4ظهر تا  12شاخص تابش فرابنفش از 
  . ه روي می دهددقیق 30دقیقه و آفتاب سوختگی پس از  25قرمز شدگی پس از . تجدید شود

هاي گردشگري طبیعی، فرهنگی، باستانی تابش خورشید و گرماي هوا در ساعات میانی روز فعالیت :توصیه در شرایط خطرناك*
شاخص تـابش  . دقیقه استراحت کنید 15دقیقه کار،  15در صورت الزام به کار در فضاي باز به ازاي هر . را به شدت محدود می کند
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یقـه و  دق 15قرمز شـدگی پـس از   . و باالتر، هر نیم ساعت تجدید شود) SPF  )90کرم ضد آفتاب با . فرابنفش در حد بحرانی است
  .رعایت گردد1توصیه هاي بند . دقیقه روي می دهد 20آفتاب سوختگی پس از 

  

v  هنگام وزش باد شدیددر رعایت نکات ایمنی   

ها و فضاهاي سرپوشـیده اسـت، امـا اگـر وسـط جـاده یـا         بهترین اقدام در چنین شرایطی، ماندن در مکان ·
 .بزرگراه با چنین بادهایی مواجه شدیم، چه باید بکنیم

سرعت خودروي خود را کاهش دهید و با سرعت مطمئنه حرکت کنید و فاصله طولی و جـانبی را از سـایر    ·
  .خودروها حفظ کنید

  .در صورت شدید بودن باد، خودرو را سمت راست در جهت وزش باد متوقف کنید ·
  .ن بکشیدبراي این که فشار هواي داخل اتاقک خودرو با بیرون متعادل شود، کمی شیشه پنجره را پایی ·
شوند، تا زمانی که روي جاده در حـال حرکـت باشـند، بـه      هایی که یدك کشیده می ها و کاروان کفی تریلی ·

خـورد، پشـت آن حرکـت     وقتی تریلی در باد تکان می. ها را هل دهد تواند آن دلیل این که هیچ نیرویی از خود ندارند، باد می
  .یدنکنید و از آن فاصله بگیرید یا از آن عبور کن

رود و احتمـال انحـراف از    وقتی باد هم جهت با حرکت خودرو بوزد، سرعت ماشین از حد مجاز بـاالتر مـی   ·
  .پس بهتر است سرعت خودرو را کنترل و از تند راندن خودداري کنید. جاده خواهید داشت

ودرو شود و احتمال این کـه خـ   هاي خودرو و سطح زمین می باد شدید، باعث کم شدن اصطکاك بین چرخ ·
براي این که از جاده و خط مستقیم منحرف نشوید، . در حین حرکت کمی از سطح جاده بلند و دچار پرش شود، وجود دارد

  .فرمان را بخوبی با هر دو دست نگه دارید و با دقت و با دنده سنگین رانندگی کنید
له بگیرید و خـودرو را تـرك   اي فاص هاي با نماي شیشه زمان وزش باد از درختان و تیرهاي برق و ساختمان ·

  .نکنید و هرگز در چنین روزهایی با دوچرخه و موتورسیکلت تردد نکنید
  .ها عبور نکنید از زیر یا روي پل هوایی یا سایر پل ·
افرادي که در معابر و فضاهاي باز هستند، هنگام وزش بادهاي شـدید از دویـدن بپرهیزنـد، چـون حرکـت       ·

  .شود عادل و سقوط فرد به زمین میسریع و پرش در باد، موجب عدم ت
اگر متوجه شدید، در برابر وزش باد شدید توان و قدرت راه رفتن یا ایستادن ندارید و احتمال سـقوط زیـاد    ·

است، به درون جوي، آبراهه یا هر شیار کم ارتفاع موجود در زمین بروید و در صـورت امکـان، دراز کشـیده، سـر خـود را بـا       
  .بازوهایتان بگیرید

تر و جلوگیري از ورود گرد و غبار به داخل دهان و بینـی   هتر است، از دستمال مرطوب براي تنفس راحتب ·
  .استفاده کنید

پس از توقف باد شدید، سریع از پناهگاه خارج نشوید چون احتمال دارد پس از چند دقیقه، باد شـدیدتري   ·
  .از جهت مخالف به وزش درآید

کنـد،   اگر متوجه شدید باد به سقف فشار وارد مـی . ها شیروانی است هدر مناطق کوهستانی سقف اغلب خان ·
کیلومتر در ساعت باشد، توفان نام دارد که در منـاطق گونـاگون    66بادي که سرعت آن بیش از . ها را باز کنید یکی از پنجره

 .ه همراه داردشود و بیشترین میزان خسارت جانی و مالی را ب هاي خاص ظاهر می هاي مختلف و جلوه با نام
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v واکنش در اولین ثانیه هاي وقوع بهمن 
اکثر قربانیان بهمن خودشان موجب وقـوع بهمـن مـی    . به باال بپرید. در زمان مواجه شدن با بهمن، باال بپرید ·

در در چنین شرایطی سعی کنید نیم متر به بـاال بپریـد و   . شوند و بعضی اوقات بهمن از زیر پاي آنها شروع به حرکت می کند
بهمن خیلی سریع رخ می دهد و در اکثر اوقات باال پریدن غیر ممکن است، اما امتحـانش ضـرري   . واقع روي بهمن سوار شوید

  !ندارد
چه بهمن باالي سر شما شکل گرفته باشد چـه زیـر پاهایتـان، ممکـن     . سعی کنید به کناره هاي بهمن بروید ·

اگر بهمن باالي . هر چقدر می توانید سریع حرکت کنید. تردید نکنید. بکشانیداست قادر باشید خودتان را به کناره هاي بهمن 
بـرف در مرکـز بهمـن خیلـی     . سر شما شکل گرفته، ممکن است با سرعت بتوانید به کناره ها بروید و بهمن را از سر بگذرانیـد 

  .ناره ها فاصله بگیریدسریع تر از کناره هاي آن حرکت می کند، بنابراین سعی کنید از مرکز بهمن به سمت ک
  . در زمان مواجه شدن با بهمن، به کناره ها بروید ·
هنگام وقوع بهمن اگـر سـبک وزن باشـید، سـریع تـر حرکـت       . اگر کوله پشتی سنگینی دارید، رهایش کنید ·

شید، احتمال ضمن اینکه هر چقدر سبک تر با. بنابراین وسیله هاي سنگین نظیر کوله پشتی را از خود جدا کنید. خواهید کرد
البتـه  . اینکه در عمق کمتري دفن بشوید، وجود دارد و همین امر موجب می شود زودتر شـما را پیـدا کننـد و بیـرون بکشـند     

وسـیله هـاي نظیـر چـوب اسـکی و مکـان یـاب        . یادتان باشد وسائلی که ممکن است به نجات تان کمک کنـد را رهـا نکنیـد   
  .…الکترونیک و

  . من، هرچه سبک تر باشید، بهتر استدر زمان مواجه شدن با به ·
اگر تخته سنگ بزرگ یا درختی در اطراف تان هسـت، سـعی کنیـد بـه آن     . خودتان را به چیزي گیر بدهید ·

اگر بهمن کوچک باشـد نخواهـد توانسـت    . اگر نتوانستید به کناره هاي بهمن بروید، این تنها راه باقی مانده شما است. بچسبید
ند اگر بتوانید از سرعت پایین رفتن خود بکاهید، شانس بسیاري داریـد کـه زیـر    . یا سنگ ها را حرکت دهد درخت را از جا بِکَ

  .اما یادتان باشد که بهمن هاي بزرگ همه چیز را از سر راه شان بر می دارند، حتی درختان بزرگ را. برف دفن نشوید
  . در زمان مواجه شدن با بهمن، به درختان یا سنگ ها تکیه دهید ·
این کـار باعـث مـی شـود     . انجام این مرحله بدرستی بسیار مهم و حیاتی است. سعی کنید در برف شنا کنید ·

چگالی بدن انسان خیلی بیشتر از برف است، بنابراین هر چقدر که به سمت پایین می روید، بیشـتر در  . روي سطح برف بمانید
سـعی کنیـد   . شوید، احتمال اینکه باال قرار بگیرید، بیشتر اسـت  اما اگر سعی کنید در برف شناور. عمق برف فرو خواهید رفت

پاهایتان را به سمت پایین ضربه بزنید و بازوهایتان را مانند زمانی که دارید شنا می کنید، حرکت دهید یا اینکه به پشـت قـرار   
شـانس بیشـتري بـراي دریافـت      این کار باعث می شود صورت شما باال قرار بگیرد و در صورت دفن شدن. بگیرید و شنا کنید

  .اکسیژن داشته باشید
 . در زمان مواجه شدن با بهمن، در برف شنا کنید ·
  
v اقدامات الزم هنگام دفن شدن در برف  

این کار باعـث  . نوك انگشتان تان باید رو به بهمن باشد. یکی از بازوهایتان را مستقیم باالي سرتان نگاه دارید ·
در زیر بهمن مطمئناً جهت باال و پایین را گم خواهید کـرد، چـون   . انید باال کدام طرف استمی شود وقتی زیر برف هستید بد

وقتی زیر برف هستید با تف کـردن  . اینکار همچنین ممکن است باعث شود زودتر پیدایتان کنند! همه جا سفید و روشن است
  .باز هم نیروي جاذبه عمل خواهد کرد هم می توانید باال و پایین را تشخیص دهید، چون حتی زیر صدها کیلو برف
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  . در زیر بهمن، سعی کنید دست خود را باال نگه دارید ·
اگـر  . وقتی که بهمن از حرکت ایستاد، برف به سفتی سیمان خواهد شـد . دور صورت خود فضایی را باز کنید ·

تنها باید امیدوار باشید که اکسیژن الزم . بکشیدبیشتر از نیم متر زیر برف مدفون شده اید، قادر نخواهید بود خودتان را بیرون 
قبل از اینکه بـرف دور  . سعی کنید به هر شکل ممکن فضایی را اطراف بینی خود باز کنید. تا زمان رسیدن کمک داشته باشید

ر کند یادتان باشد که یک نفس عمیق بکشید و به شـما  این کار باعث می شود سینه شما حجم بیشتري بگیرد . بینی شما را پ
  .فضایی براي تنفس بدهد

  . در زیر بهمن، سعی کنید فضایی براي تنفس باز کنید ·
سعی کنید خودتان را حرکت دهیـد، امـا اکسـیژن و انـرژي خودتـان را      . اکسیژن و انرژي خود را هدر ندهید ·

، وجـود دارد، امـا اگـر در عمـق     اگر نزدیک به سطح هستید، احتمال اینکه بتوانید خودتان را بیرون بکشید. بیهوده هدر ندهید
اگر صدایی . بهتر است خونسرد باشید و منتظر امدادگران بمانید. هستید بهتر است انرژي خودتان را حفظ کنید تا کمک برسد

  .در نزدیکی می شنوید، سعی کنید فریاد بزنید، اما اگر فکر می کنید صداي تان را نمی شنوند انرژي خود را هدر ندهید
ممکن است خودرو زیر برف . ریزش بهمن اگر با خودرو هستید، سریع پیاده شوید و به یک مکان امن برویدهنگام 

  .مدفون شود و شما قادر نخواهید بود درها یا شیشه ها را باز کنید

  مختلف شرایط آب و هواییدر  به گردشگرانعمومی وصیه هاي ت
  شرایط آب و هوایی  توصیه هاي وِیژه به گردشگران

  . بازدید از بناهاي باستانی توصیه می شود که همراه داشتن کفش و لباس گرم و چتر الزامی است
حتی االمکان از اسکان در کمپ و فضاي بازخودداري شود، در غیر این صورت از چادر ضد آب استفاده شده و وسایل 

 . گرمایشی و پتو به حد کافی موجود باشد

 . کنترل شودسالم بودن برف پاك کن ماشین 

  .بازدید از جاذبه هاي طبیعی توصیه نمی شود

  نیمه ابري ، تمام ابري ، بارش باران

   .بازدید از بناهاي باستانی توصیه می شود که همراه داشتن کفش و لباس گرم و چتر الزامی است
حتی االمکان از اسکان در کمپ و فضاي بازخودداري شود، در غیر این صورت از چادر ضد آب استفاده شده و وسایل  

  .گرمایشی و پتو به حد کافی موجود باشد

سالم بودن بـرف پـاکن ماشـین    . زنجیر چرخ و الستیک یخ شکن ضروري است. اتومبیل از نظر ضد یخ کنترل شود 
  .جاذبه هاي طبیعی توصیه نمی شودبازدید از . کنترل شود

  نیمه ابري ، تمام ابري ، بارش برف

  . بازدید از بناهاي باستانی توصیه می شود که همراه داشتن لباس گرم و بادگیر الزامی است
حتی االمکان از اسکان در کمپ و فضاي بازخودداري شود، در غیر این صورت چادر در پناه دیوار یا سـاختمان هـاي   

 . محکم بنا شود

 . از حضور در جنگل و زیر درخت و فضاي باز خودداري شود

 .  از روشن کردن آتش در فضاي باز خودداري شود

  .بازدید از جاذبه هاي طبیعی توصیه نمی شود

  ش بادوز

  . بازدید از بناهاي باستانی خارج از محدوده شهري توصیه می شود که همراه داشتن ماسک الزامی است
 . حتی االمکان از حضور در مراکز شهر و اماکن پرتردد خودداري شود

  .پیاده روي در فضاي باز توصیه نمی شود. آب میوه و شیر به مقدار زیاد مصرف شود

  .بازدید از جاذبه هاي طبیعی، شکارگاه و پارك هاي طبیعی توصیه می شود 

  کیفیت نامطلوب هوا و گرد و خاك
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  . بازدید از بناهاي باستانی توصیه می شود که همراه داشتن لباس گرم و بادگیر الزامی است
حتی االمکان از اسکان در کمپ و فضاي بازخودداري شود، در غیر این صورت چادر در پناه دیوار یا سـاختمان هـاي   

 . محکم بنا شود

 . از حضور در جنگل و زیر درخت و فضاي باز و زیر دکل هاي برق خودداري شود

 . از روشن کردن آتش در فضاي باز خودداري شود

  .باز از کاله ایمنی استفاده شوددر صورت ضرورت حضور در فضاي 

  رعد و برق، رگبار تگرگ

بازدید از جاذبه هاي کویر در صبح و عصر توصیه می شود که همراه داشتن عینک، کاله لبه دار، دسـتکش بـه رنـگ    
  . سفید، کرم ضد آفتاب و آسپرین، آب و ّآب میوه خنک الزامی است

 . پوشیدن لباس نخی به رنگ سفید که تمام بدن  را بپوشاند مناسب تر است

 . حتی االمکان از اسکان در کمپ و فضاي بازخودداري شود، در غیر این صورت چادر در پناه دیوار یا درخت بنا شود

 . از حضور در فضاي باز به مدت طوالنی خودداري شود

  .رب از ورود به نواحی متروکه پرهیز شودبه دلیل وجود خزندگان از جمله مار و عق

منـاطق  ( روز آفتابی و گرم با اسمان صـاف  
  )کویري شرق استان

  اثرات فیزیولوژیک در محدوده دماهاي محاسبه شده بر حسب درجه سانتی گراد

  درجه حرارت خشک محیط  اقدامات احتیاطی و نوع احساس راحتی
 درجه سانتی گراد 15دما باالي  متوسط

 )10( >دما  >) 15(  خنک

 )0( >دما  >) 10(  خیلی خنک

شرایط براي فعالیت هاي بیرونی ناراحت کننده است و باید لبـاس هـاي تقریبـا گـرم      ،سرد
پس از یک ساعت شده و در این شرایط اگر پوست بدن بدون پوشش باشد سرد  .پوشید

  .استپوشیدن لباس گرم پشمی و دستکش ضروري . می شود خشک می شود

  )-10( >دما  >) 0( 

اگـر قسـمت هـایی از پوسـت بـدون      . تمام قسمت هاي بدن باید پوشیده باشد ،خیلی سرد
ممکن است یخ بزند و در مدت طوالنی ممکن است کـه  دقیقه  30پس از پوشش باشد 

   .خطر افت ناگهانی دماي بدن وجود داشته باشد

  -)-15( >دما  >) -10( 

این شرایط خیلی ناراحت کننده است و فعالیت هاي بیرونی باید بـه مـدت    ،سرماي سوزان
یـخ  و در این شرایط خطر باالي افت ناگهـانی دمـاي بـدن    . بسیار کوتاهی  محدود شود

  .دقیقه وجود دارد10پس از زدگی اندام 

  -)-15( >دما  >) -25(

اگر پوست بدن بدون حفـاظ و  . شرایط بیرون خیلی خطرناك است ،سرماي منجمد کننده
یخ می زند و باید فعالیت هاي بیرونی متوقف شود و افـراد  دقیقه  5پس از پوشش باشد 
   .در خانه بمانند

  درجه سانتی گراد)  -25(دما زیر 
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v زمین لرزه  
  کنیـــــد؟اگـــــر زمـــــین لـــــرزه اي در همـــــین لحظـــــه اتفـــــاق بیفتـــــد، چـــــه مـــــی  

ساالنه در جهان، چندین زلزله اتفاق می افتد که برخی از آنها خفیـف و نامحسـوس و برخـی دیگـر شـدید اسـت و       
بنابراین توصیه هاي ایمنی در زمینه زلزله، نسبت به حوادث دیگر، اهمیـت  . خسارتهاي جانی و مالی فراوانی دربر دارد

  . خاصی دارد
  :رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله 

  : از آنجا که زلزله خبر نمی دهد، باید پیش از وقوع آن، تدابیر ایمنی خاص و مهمـی بـه شـرح زیـر اندیشـیده شـود       
ــزل       . 1 ــدماتی در من ــات خ ــایر امکان ــاز و س ــرق، گ ــان آب، ب ــع جری ــوه قط ــاي نح ــتور العمله ــراي دس   : اج

  : گاز * 
  

  . ی شود و دسته آن به رنگ قرمـز یـا نـارنجی اسـت    معموالً شیر اصلی گاز بر روي لوله ورودي و پس از کنتور، نصب م
  : برق * 
  

در صورتی که در مجتمعهاي آپارتمـانی زنـدگی   . فیوز اصلی برق در طبقه همکف یا زیرزمین و در زیر کنتور قرار دارد
ــود ر   ــه خــ ــرق خانــ ــوز بــ ــل فیــ ــد، محــ ــد مــــی کنیــ ــخص کنیــ ــود مشــ ــام خــ ــه نــ   . ا بــ

  :آب* 
حلی است که لوله آب وارد خانه می شود، این شیر، جنب کنتـور اصـلی قـرار    شیر اصلی ورود آب به منزل در همان م

  . دارد
ــوند    . 2 ــع ش ــا جم ــرزه، در آنج ــین ل ــوع زم ــد از وق ــانواده بع ــاي خ ــه اعض ــه هم ــد ک ــاب کنی ــانی را انتخ   . مک
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   .یک یا چند نقطه امن را در هـر اتـاق انتخـاب کنیـد تـا در مواقـع ضـروري بتوانیـد بـه آن نقطـه پنـاه ببریـد            . 3
  . نقاط امن محل کار و سکونت خود را بر روي نقشه اي مشخص کنید و آن را در اختیار نزدیکـان خـود قـرار دهیـد    . 4
تمرینهاي دوره اي نجات از خطرهاي زمین لرزه را که در مدارس و از طریق رسانه ها آموزش داده می شـود، انجـام   . 5

  . ددهید و این برنامه را هر چند وقت یکبار، تکرار کنی
دوره کمکهاي اولیه به ویژه آموزش احیاي قلبی و ریوي را از طریق هالل احمر شهر خـود و یـا سـایر مراجـع      .6

  . ذیصالح بیاموزید
ــوید       .7 ــئن شـ ــرزه مطمـ ــین لـ ــر زمـ ــدیمی در برابـ ــاختمانهاي قـ ــت سـ ــتحکام و مقاومـ   . از اسـ

  . برابر زلزله را به دقت رعایت کنید در ساختن بناهاي جدید، اصول و مقررات ایمنی و مقاومت ساختمان در. 8
  . محل خواب شما نباید در کنار پنجره، زیر لوستر، تابلو، آینـه و سـایر اشـیاي شـکننده و آویـزان باشـد      . 9
راهروها و خروجیهاي منزل، را بررسی کنید و وسایلی را که ممکن است بعد از وقوع زلزله سد راه شوند از . 10

  . آن مکانها دور کنید
وسایل سنگینی را که هنگام وقوع زلزله ممکن است سقوط کنند؛ مانند کتابها، گلدانهاي آویـز و لوسـترها، را    .11

  . در محل خود محکم کنید
  . اشیاي بزرگ و سنگین را در قفسه هاي پایین تر قرار دهید و قفسه هـا را محکـم بـه دیـوار متصـل کنیـد      . 12

قرار دارند؛ مانند کولر، گلدانهاي پشت پنجـره و ظـروف مـواد     اشیایی را که در قسمت خارجی ساختمان. 13
ــد    ــود ثابــــت کنیــ ــاي خــ ــا در جــ ــد و یــ ــرار دهیــ ــبی قــ ــاي مناســ ــذایی در جــ   . غــ

  . شیروانی و کالهک دودکشهاي بخاري را که در زمان وقوع زلزله ممکن است سقوط کنند، بازرسی کنیـد . 14
در صـورتی کـه ایـن    . دازه مصرف سه روز آماده کنیـد به ان) ترجیحاً به صورت کنسرو(ذخیره آب و غذا . 15

  . ذخایر به صـورت کنسـرو نباشـند، بایـد هـر دو هفتـه یکبـار، آنهـا را تجدیـد کـرد تـا فاسـد نشـوند             
ــید     . 16 ــته باشـ ــاده داشـ ــزل، آمـ ــر را در منـ ــالل احمـ ــات هـ ــداد و نجـ ــف امـ ــواره کیـ   . همـ
ی و خطرناك را در ظرف پالستیکی مطمئن . 17 و در پایین ترین قسمت گنجه هـا و دور از  مواد شیمیایی سم

  . دسترس کودکان قرار دهید
حتماً براي جلوگیري از حوادث ناشی از زلزله، یک کپسول آتش نشانی در منزل داشته باشید و حتی االمکـان  . 18

ز آمـوزش  همچنین نحوه استفاده از آن را بیاموزید و به کلیه اعضاي خانواده نی. آن را در آشپزخانه قرار دهید
  . دهید

نزدیکترین محلهاي امدادرسانی مانند جمعیت هالل احمر، راهداري، درمانگاه، آتش نشانی و قرارگـاه نیـروي   . 19
  . انتظــامی را کــه در هنگــام حادثــه مــی تواننــد بــه شــما کمــک کننــد، شناســایی کنیــد           

چگـونگی راههـاي    از مهندس طراح ساختمان جهت بررسی ساختمان دعوت به عمـل آوریـد و دربـاره   . 20
  . مراقبت از خانه با او مشورت کنید

  :حتماً در هنگام وقوع زلزله به نکات زیر توجه کنید: رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله
ــد       ــن بروی ــاط ام ــا نق ــا ی ــه پناهگاهه ــت، ب ــه رو اس ــزش، روب ــر ری ــا خط ــما ب ــکونی ش ــاختمان مس ــر س   . اگ

  . لنــــد، ســــنگین و ناپایــــدار فاصــــله بگیریــــداز آسانســــور، اســــتفاده نکنیــــد و از اشــــیاي ب. 2
اگر در داخل ساختمان هستید روي زمین بنشینید و به کمک بازوها و دستهاي خود، سر و پشت گردن را محافظت . 3
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  . کنید، یا اینکه زیر یک میز محکم بنشینید و به پایه آن بچسبید؛ و یا زیر درگـاهی یـا گوشـه هـاي اتـاق بایسـتید      
ل هستید، آن را در سمت راست خیابان متوقف کنید تا سمت چپ، براي عبور خودروهاي امدادي، بـاز  اگر در اتومبی. 4

در داخل اتومبیل بمانیـد و از رادیـو بـراي    . باشد، سپس اتومبیل را خاموش کنید ولی کلید را از جایش بیرون نیاورید
  . گرفتن اطالعات بیشتر کمک بگیرید

  . اهها رانندگی نکنیددر، رو یا زیر پلها یا گذرگ .5
. اگر در فروشگاه، سینما یا ساختمانهاي پر ازدحام هستید، از هجوم به سمت درهاي خروجی خودداري کنیـد   .6

ــد    ــله بگیریـ ــنگین فاصـ ــیاي سـ ــایر اشـ ــا و سـ ــه هـ ــا، قفسـ ــد از ویترینهـ ــعی کنیـ ــط سـ   . فقـ
  . در صـــــورتی کـــــه روي ویلچـــــر هســـــتید بـــــه جـــــاي امـــــن پنـــــاه ببریـــــد. 7
ــر در آزمای. 8 ــوید   اگ ــیمیایی دور ش ــواد ش ــان از م ــد امک ــا ح ــتید ت ــابه هس ــاي مش ــگاهها و مکانه   . ش
  . بــــراي دریافــــت آخــــرین اطالعــــات و راهنمــــایی الزم بــــه رادیــــو گــــوش دهیــــد  . 9
  . از تلفن، جز در موارد ضروري، استفاده نکنید، خطـوط تلفـن بایـد بـراي تماسـهاي ضـروري آزاد باشـد       . 10
ر حال خارج شدن از ساختمان و یا خارج از آن هستید، اولین کاري کـه بایـد   اگر هنگام وقوع زمین لرزه د. 11

  انجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
دهید این است که سر خود را در مقابل خطر ریزش به کمک اشیایی مانند کیف، کتاب و یـا تختـه محافظـت    

ــد ــد   . کنیـ ــتفاده کنیـ ــتتان اسـ ــت دسـ ــیاء، از پشـ ــن اشـ ــودن ایـ ــترس نبـ ــورت در دسـ   . در صـ
  . ل هستید به نقطه امنـی دور از سـاختمانها، درختـان و سـیمهاي بـرق پنـاه ببریـد       اگر در خارج از منز. 12
مراقب خیابانهاي داراي شکستگی، شکافهاي زمین، آتش سوزي و ترکیدگی لوله هاي آب باشید تا هنگام . 13

ــز از خانـــــــــــــــه، صـــــــــــــــدمه نبینیـــــــــــــــد      . گریـــــــــــــ
ــوید    . 14 ــارج شـــ ــک خـــ ــگ و باریـــ ــاي تنـــ ــه هـــ ــا و کوچـــ ــوراً از خیابانهـــ   . فـــ
ــوید    ا. 15 ــین رو، دور شـــــ ــاي ماشـــــ ــاده و پلهـــــ ــابر پیـــــ ــاي عـــــ لهـــــ ز پ .  
ــد       . 16 ــله بگیری ــزرگ فاص ــاي ب ــه ه ــواري و شیش ــاري دی ــده، بخ ــاري ش ــنگ ک ــاي س   . از دیواره
ــد     . 17 ــود بمانیـــــ ــاي خـــــ ــه، در جـــــ ــل زلزلـــــ ــف کامـــــ ــا توقـــــ   . تـــــ
و حتـی  کپسول آتش نشانی مناسبی در منزل داشته باشید، در مورد نحوه استفاده از آن، آموزش ببینیـد  . 18

  . االمکـــــــــــــان آن را در آشـــــــــــــپزخانه قـــــــــــــرار دهیـــــــــــــد   
ــف ــتید  . الـــــــــ ــاختمان هســـــــــ ــل ســـــــــ ــر در داخـــــــــ   :اگـــــــــ

ــد     . 1 ــش فراخوانیــ ــه آرامــ ــز بــ ــران را نیــ ــد و دیگــ ــظ کنیــ ــود را حفــ ــش خــ   . آرامــ
  . بــــراي مقابلــــه بــــا خطرهــــاي ناشــــی از پــــس لــــرزه احتمــــالی، آمــــاده باشــــید . 2
اگر شیر گـاز شکسـته   . د و شیر گاز را ببندیدبراي پیشگیري از وقوع آتش سوزي، جریان برق را قطع کنی. 3

  . اســــت و بســــتن آن امکــــان پــــذیر نیســــت، بــــه ســــرعت محــــل را تــــرك کنیــــد 
در صورتی که جریـان  . اگر آب هنوز در لوله ها جریان دارد، چندین ظرف آب ذخیره کنید و شیر را ببندید. 4

  . و منبـع آب اسـتفاده کنیـد   آب قطع شده است، بـراي تهیـه آب ضـروري، از قالبهـاي یـخ درون یخچـال       
  . در محلهایی که بوي گاز استشمام می شود از روشن کردن کبریت، فندك، سیگار و چراغ، خودداري کنیـد . 5
اگر آتش سوزي در داخل ساختمان رخ داده است، فوراً براي جلوگیري از سرایت آن به سایر مناطق، آتـش  . 6

ــد ــار کنی ــ  . را مه ــادي گس ــد زی ــا ح ــوزي ت ــش س ــر آت ــد اگ ــرك کنی ــل را ت ــت، مح ــه اس   . ترش یافت
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براي نجات مجروحان و زیر آوارماندگان، به خصوص افراد آسیب پذیر نظیر کودکان، سالمندان، معلـوالن و  . 7
ــتابید   ــتید، بشــــــ ــما هســــــ ــایگی شــــــ ــه در همســــــ ــارانی کــــــ   . بیمــــــ

  . کنـد  افرادي را که به شدت مصدوم شده اند، حرکت ندهیـد، مگـر آنکـه خطـر خفگـی، آنهـا را تهدیـد       . 8
  . رادیـــوي خـــود را روشـــن بگذاریـــد تـــا از آخـــرین اخبـــار و دســـتورالعملها مطلـــع شـــوید . 9
اشغال نبودن تلفن به کسانی که از حادثه نجـات یافتـه انـد    . از تلفن، جز در مواقع ضروري استفاده نکنید. 10

  . امکــــان مــــی دهــــد کــــه بــــا شــــما تمــــاس بگیرنــــد و شــــما را راهنمــــایی کننــــد
  . د خوراکی آلوده و یا موادي که در معرض شیشه هاي شکسته قرار گرفته اند خودداري کنیـد از مصرف موا. 11
ــوید    . 12 ــع شـــ ــی، مطلـــ ــاي مخفـــ ــا از خرابیهـــ ــد تـــ ــد کنیـــ ــزل را بازدیـــ   . منـــ
بـه  . اگر بوي گاز به مشامتان می رسد، کلید برق را نزنید و از وسایل برقی به هیچ وجـه اسـتفاده نکنیـد   . 13

ــاز ر    ــلی گ ــیر اص ــرعت ش ــد      س ــاز کنی ــا را ب ــره ه ــا و پنج ــان، دره ــورت امک ــد و در ص   . ا ببندی
تا حد امکان براي پیدا کردن مکانهاي نشت گاز و نقاطی که در معرض خطر آتش سوزي هسـتند از چـراغ   . 14

 . قوه استفاده کنید
ت و پز غذا در ساعتهاي اولیه بعد از سانحه، از غذاهاي کنسروي استفاده کنید و از روشن کردن وسایل پخ. 15

در صورت ضرورت به کارگیري این وسایل، سعی کنید از گاز سفري و یا منقل ذغالی در خـارج  . خودداي کنید
 . از خانه استفاده کنید

  . درب کمــدها و قفســه هــا را، در مواقــع ضــروري، بــا احتیــاط بــاز کنیــد و مراقــب ســقوط اشــیاء باشــید. 16
 . از شایعه پراکنی پرهیز کنید. 17
 :ر در خارج از ساختمان هستیداگ. ب

  . از تجمــع در خیابانهــا بپرهیزیــد و مســیرها را، بــراي عبــور و مــرور وســایل نقلیــه امــدادي، بــاز بگذاریــد. 1
  . بـه تماشـاي منـاطق اطــراف نرویـد و از نزدیـک شــدن بـه سـاختمانهاي تخریــب شـده خـودداري کنیــد         . 2
 . به سیمها و کابلهاي برق، دست نزنید. 3

  
  . دادگران و نیروهاي انتظامی در امر کمک رسانی همکاري کنید ولی مانع و مزاحم فعالیت آنها نشـوید با ام. 4
با والدین و مربیان خود صحبت کنید یـا  . بعد از وقوع زمین لرزه، افراد زیادي می توانند به شما کمک کنند. 5

  . کاران هـالل احمـر، صـحبت کننـد    از آنها بخواهید در مورد چیزهایی که شما را ناراحت می کنـد، بـا مـدد   
  . بعــد از زمــین لــرزه، از ناحیــه تخریــب شــده دور شــوید تــا آن ناحیــه پاکســازي شــود          . 6
  . تجهیـــزات کمکـــی را بـــراي احتمـــال وقـــوع زمـــین لـــرزه هـــاي بعـــدي نگهـــداري کنیـــد. 7
  . سعی کنید، تا سه روز پس از حادثه، از خودروي شخصی استفاده نکنید. 8
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