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© بــه افــراد اّطالعــات صحیــح بدهیــد و هرگــز بــه آن هــا دروغ 
نگوییــد. در مــواردی کــه از موضوعــی اّطــالع نداریــد، بگوییــد: 

نمی دانــم.
ــت  ــور، درس ــل: غصــه نخ ــراری مث ــه ای و تک ــارات کلیش © عب

ــد. ــه کار نبری ــود و... را ب می ش
ــد و در  ــروم نکنی ــان مح ــازه عزیزانش ــدن جن ــراد را از دی © اف

ــد. ــی کنی ــک و همراه ــان را کم ــوص ایش ــن خص ای
© در ابــراز احساســات افــراد بــه آن هــا کمــک کنیــد و بگذاریــد بر 

اســاس فرهنــگ و رســوم خــود ســوگواری و تخلیــه روانــی کنند.
© افــراد را بــه شــرکت در مراســم تشــییع جنــازه عزیزانشــان و 

مــواردی همچــون نمــاز مّیــت ترغیــب کنیــد.
ــط آرام،  ــاد محی ــا ایج ــت. ب ــروری اس ــبانه ض ــتراحت ش © اس

ــد. ــب کنی ــش ترغی ــه آرام ــیب دیدگان را ب آس
ــراد، از باورهــای دینــی آن هــا  ــه اف ــرای آرامــش بخشــیدن ب ب

ــد کمــک بگیری
ــع  ــار از محــل سکونتشــان دور نکنیــد. مان ــه اجب ــراد را ب © اف

ــوید. ــدگان نش ــع داغ دی تجم
ــی،  ــای اجتماع ــرکت در فعالیت ه ــه ش ــیب دیدگان را ب © آس

ــد. ــب کنی ــازی ترغی ــی و بازس فرهنگ
© در صورتی کــه عالئــم و واکنــش هــای شــدید روانــی در فــرد 
بــروز کــرد، حتمــًا او را بــه تیــم حمایــت روانــی معرفــی نمایید.

بهداشت روان :
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© توجــه بــه تغذیــه گروههای آســیب پذیــر از جمله کــودکان 
کمتــر از 5 ســال و مــادران بــاردار و شــیرده در هنــگام ســیل 
ــه  ــیوه تغذی ــن ش ــب تری ــه مناس ــت. از آنجائیک ــروری اس ض
ــت ، از  ــادر اس ــیر م ــا ش ــه ب ــواران ، تغذی ــیر خ ــت ش جه
اســتفاده عجوالنــه شــیر خشــک )شــیرمصنوعی( بپرهیزیــد 

ــه  ــی ب ــران دسترس ــرایط بح ــرا در ش زی
ــرای اســتریل کــردن  ــه شــده ب آب تصفی
بطــری شــیر و تهیــه شــیرمصنوعی یــک 
چالــش بــه شــمار میــرود ، عــالوه بــر این 
ــول  ــتانک )گ ــتفاده از پس ــورت اس در ص

زنک(ممکــن اســت شــیرخوار از گرفتــن ســینه مــادر امتنــاع 
کــرده یــا شــیر مــادر بطــور کامــل قطــع گــردد و شــیرخوار از 

نعمــت اســتفاده از شــیر مــادر محــروم گــردد .

©  بــه کــودك اجــازه دهیــد 
ــت  ــهایش صحب ــاره ترس ــا درب ت
ــد ،  ــرا دهی ــوش ف ــما گ ــد و ش کن
ــاره  ــر کــودك درب ــد اگ فکــر نکنی
تــرس هایــش صحبــت نمــي کنــد 
ــرا برخــي  یعنــي نمــي ترســد . زی
ــازي و یــا نقاشــي  از کــودکان در، ب

تــرس هایشــان را بــروز مــي دهنــد. اجــازه دهیــد کــودکان از 
ــازي تــرس هایشــان را تخلیــه کننــد.  طریــق نقاشــي و یــا ب
اگــر تــرس هــاي کــودك غیــر واقعــي اســت بــراي او بــا زبــان

ــت  ــت حمای ــن جه ــه والدی ــاي الزم  ب ــه ه توصی
ــیل : ــال  در س ــر 5 س ــودکان زی ــت از ک و  مراقب
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ــي از  ــد. برخ ــان دهی ــه او اطمین ــح داده و ب ــه توضی کودکان
ــت  ــهایش صحب ــاره ترس ــودك درب ــه ک ــي ک ــن زمان والدی
مــي کنــد بــه او مــي گوینــد تــرس نــدارد و صحبــت نکــن، 
ــودك  ــرس ک ــردن ت ــت ک ــا صحب ــد ب ــي کنن ــر م ــرا فک زی
افزایــش مــي یابــد. آنهــا بــا ایــن روش از تخلیــه احساســهاي 
ــد  ــازه دهی ــد. اج ــي کنن ــري م ــودك جلوگی ــایند ک ناخوش
ــاید  ــد. ش ــت کنن ــان صحب ــرس هایش ــاره ت ــودکان درب ک
ــد،  ــرار کنی ــود را تک ــاي خ ــار صحبته ــن ب ــد چندی الزم باش
و صحبتهــاي خــود رافقــط بــه ایــن دلیــل کــه قبــاٌل عنــوان 

ــد. ــف نکنی ــد متوق ــرده ای ک

ــت  ــما صحب ــودك باش ــر ک © اگ
افــراد  دیگــر  از  کنــد  نمــي 
خانــواده ، همســایه هــا و یــا 

. بگیریــد  کمــک  دوســتان 
ــا  ــه ترســهاي کــودکان نخندید.ب ب
ــه  ــدن ب ــردن و خندی ــخره ک مس
ترســهاي کــودك نــه تنهــا ترســها 

کاهــش نمــي یابــد بلکــه ایــن کار تنهــا باعــث عــدم اعتمــاد 
کــودك بــه والدیــن و اطرافیانــش مــي شــود . 

بــه کــودك دربــاره ترســهایش دروغ نگوئیــد زیــرا همیشــه 
دروغ گفتــن دربــاره موقعیتهــاي تــرس آور موجــب آشــفتگي 

و دلهــره بیشــتر کــودك مــي گــردد.

گفتــن جمالتــي چــون » تــو را مــي فهمــم « و یــا »  تــرس و 
احســاس تــو طبیعــي اســت « بــه کــودك کمــک مــي کنــد .
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توصیــه هــاي الزم  بــه والدیــن در مورد کــودکان 
بــاالی 5 ســال  و نوجوانــان آســیب دیده :

ــه آنهــا اجــازه دهیــد  ــرای شــناخت  تــرس کــودکان  ب © ب
در صورتــی کــه خودشــان مایــل هســتند در مــورد حادثــه و 
آنچــه پــس از آن رخ داده اســت حــرف بزننــد. هیــچ وقــت 

ــه حــرف زدن نکنیــد . ــه زور وادار ب کــودك را ب

ــا  ــد ب ــه اطمینــان بخشــی وآرامــش دارن ــاز ب © کــودکان نی
خونســردی آنــان را در آغــوش بگیریم و در کنارشــان باشــیم 
و بــه آنهــا بگوییــم کــه دوســتتان داریــم و مــی دانیــم کــه 

چقــدر ناراحــت هســتید. 

ــد  ــتراحت کن ــی اس ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــد بتوان ــودك بای © ک
ودر صورتــی کــه از تنهایــی ، بــه خــواب رفتــن وحشــت دارد 

تــا هنــگام بــه خــواب رفتــن در کنــار او باشــید.

ــازی  ــع ب ــود . مان ــی ش ــودکان م ــش ک ــث آرام ــازی باع © ب
ــوید. ــا نش ــرگرمی آنه وس

© در صــورت ادامــه مشــکالت رفتــاری در کــودك یــا 
ــد .  ــک ببری ــزد پزش ــه ن ــوان اورا ب نوج
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بهداشت فردی : 

©  رعایت بهداشت فردی ضامن سالمتی شماست .
©  قبــل از خــوردن غــذا و بعــد از اجابــت مــزاج دســت هــای 

خــود را  بــا آب و صابــون بشــویید .
ــع  ــون مای ــا از صاب ــتها ترجیح ــوی دس ــت شستش © جه

ــد . ــتفاده کنی اس
©  همیشــه هنــگام عطســه یــا ســرفه جلــوی دهــان و بینــی 
خــود را بــا دســتمال کاغــذی بگیریــم و بعــد آن را در ســطل 

زبالــه بیندازیــد .

©  آب دهان خود را روی زمین نریزید .
ــانه  ــواك و ش ــه . مس ــل حول ــترك از قبی ــایل مش ©  از وس

ــد . ــتفاده نکنی اس
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بهداشت آب :

© ازنوشــیدن آب ازرودخانــه هــا، 
روبــاز  هــای  چشــمه  و  نهرهــا 

. نمائیــد  خــودداری 

آب  نبــودن  ســالم  از  چنانچــه   ©
ــد،  ــان نداری ــود اطمین ــی خ مصرف

ــوش (  ــال ج ــه ) در ح ــا 2 دقیق ــدت 1 ت ــه م ــتی آن را ب بایس
ــد. ــتفاده کنی ــدن اس ــرد ش ــس از س ــانده و پ جوش

© آب آلوده یکی از مهمترین عوامل انتقال بیماریهاست .
© بــروز بســیاری از بیماریهــای  اســهالی و انگلــی  از طریــق آب 

و غذاســت .
ــده و داراي  ــري ش ــامیدني بط ــکان از آب آش ــل اس © در مح

ــد.  ــتفاده کنی ــاخت اس ــه س پروان
ــور  ــش ن ــرض تاب ــده را در مع ــدی ش ــته بن ــای بس © آب ه

ــد . ــرار ندهی ــید ق خورش
©  بــرای تهیــه هــر نــوع غــذا )کــودك، مصــرف خانــوار( از آب 

بســته بنــدی شــده اســتفاده کنیــد .
©  بــرای جلوگیــری از کــم آبــی بــدن ،  روزانــه حداقــل 1  تــا 

1/5  لیتــر آب بســته بنــدی شــده 
ــد . ــتفاده کنی اس

ــرای تهیــه شــیر خشــک  اطفــال  © ب
ــده (   ــرد ش ــیده و س از آب سالم)جوش

ــد . ــتفاده کنی اس
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© حتــی االمــکان در 72 ســاعت اول پــس از ســیل از مــواد 
ــد  ــک مانن ــی خش ــواد غذای ــا م ــده و ی ــرو ش ــی کنس غذای

ــد . ــتفاده کنی ــکویت اس بیس
© ترجیحا ازغذاهای پخته شده استفاده کنید.

در ظــروف  را  مــواد غذایــي   ©
دســترس  از  دور  و  دربســته 
ســایر  و  جونــدگان   ، حشــرات 

. داریــد  نگــه  حیوانــات 
لبنــی  هــای  فــرآورده  از   ©
. کنیــد  اســتفاده  پاســتوریزه 

ــدت  ــه م ــاندن ب ــرو، جوش ــتفاده ازکنس ــورت اس © درص
ــرف  ــل از مص ــه قب ــل 20 دقیق حداق

ــت . ــی اس الزام
از کنســروهای آســیب دیــده   ©
)قوطــی کــج شــده ، ســوراخ شــده، 
بــاد کــرده ، زنــگ زده و ...( بــه هیچ 

ــد . ــتفاده نکنی ــه اس وج
© قبــل از تهیــه و مصــرف غذاهــای کنســرو شــده حتمــًا بــه 

تاریــخ تولیــد و انقضــاء آن دقــت نمائیــد . 
ــده را در  ــاز ش ــرو ب ــا کنس ــده ی ــه ش ــی پخت ــواد غذای © م

ــد .  ــداری نکنی ــی نگه ــدت طوالن ــه م ــط ب ــای محی دم
© از مصــرف غذاهــای بســته بنــدی شــده کــه بســته بنــدی 

آن هــا آســیب دیــده ، اجتنــاب کنیــد .

بهداشت مواد غذایی : 
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© جهــت جلوگیــری از مســمومیت هــای غذایــی ، از مصــرف 
غذاهــای پختــه شــده و بــا زمان مانــد بیــش از دو ســاعت در 

دمــای محیــط خــودداری کنیــد.
© از توزیــع غــذا و نوشــیدني 
ــرف  ــار مص ــروف یکب ــرم در ظ گ
ــای  ــوان ه ــد لی ــي )مانن غیرگیاه
مصــرف(  بــار  یــک  شــفاف 

خــودداری کنیــد .
© از نگهــداری غذاهــای پختــه شــده در چــادر جــداً 

خــودداری نمائیــد .

ــکان   ــل اس ــه در مح ــردن زبال ــده ک ــن و پراکن © از ریخت
ــد . ــودداری نمائی ــق خ ــایر مناط ــا و س چادره

ــای  ــه ه ــا را در کیس ــه ه © زبال
ــا را  ــه ه ــع آوری و کیس ــه جم زبال

ــد. ــم ببندی محک
ــادر  ــرون چ ــل و بی ــت داخ © نظاف
را بــه جهــت جلوگیــری از رشــد و 
تجمــع حشــرات، جونــدگان مــوذی 

و جانــوران  رعایــت کنیــد. 
© کانــون هــای آلودگــی از قبیــل فاضــالب، زبالــه، فضــوالت 
را شناســایی و بــرای پاکســازی و سمپاشــی و گندزدایــی بــه 

مســئولین بهداشــتی اطــالع دهیــد.
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بهداشت محیط:



© نظافت اتاقک توالت ها را حتما رعایت کنید.
ــرات و  ــر حش ــد و تکثی ــری از رش ــور جلوگی ــه منظ © ب
ــاز  ــای ب ــط ه ــانی در محی ــالب  انس ــع فاض ــدگان از دف جون

ــد. ــاب نمائی اجتن
ــده  ــف ش ــام تل ــه احش ــا  الش ــاس ب ــت زدن و تم © از دس

ــد. ــودداری کنی خ
© زبالــه را در کیســه هــای مخصــوص زبالــه جمــع آوری و در 
محــل مناســبی نگهــداری نماییــد و از پخــش نمــودن آنهــا در 

محیــط خــودداری کنیــد.

ــه ســاختمان هــای آســیب دیــده و یــا  © از نزدیــک شــدن ب
تخریــب شــده اجتنــاب کنیــد . 

© بــه علــت احتمــال ریــزش آوار مراقــب کــودکان خود باشــید 
تــا در نزدیکــی ســاختمان هــای آســیب دیــده بــازی نکنند . 

ــن و  ــرق ، تیرآه ــاي ب ــل ه ــیم و کاب ــه س ــت زدن ب © از دس
ــد . ــودداري نمائی ــزي خ ــات فل قطع

ــرق و در  ــاي ب ــیم ه ــر س ــن زی ــا راه رفت ــن ی ــرار گرفت © از ق
ــد . ــاب نمائی ــرق اجتن ــر و دکل ب ــاورت تی مج

حتــی  پــز  و  پخــت  بــرای   ©
االمــکان محــل اجــاق هــا را دور از 

ــد. ــاب کنی ــادر انتخ چ
آتــش  از  جلوگیــری  بــرای   ©
ــادر  ــذا در چ ــن غ ــوزی از پخت س
ــد. ــودداری کنی ــکان خ ــی االم حت
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ایمنی :



© چنانچــه در چادرهــای امــدادی اســکان داریــد از وســایل 
گرمایشــی کــه فاقــد دودکــش مــی باشــند اســتفاده نکنیــد .

© درصــورت اســتفاده از فانــوس بــرای روشــنایی بــه منظــور 
جلوگیــری از آتــش ســوزی از آویختــن آن خــودداری کنیــد .

ــای  ــاب ه ــش ، طن ــترش آت ــری از گس ــور جلوگی ــه منظ © ب
ــده و  ــریعًا بری ــوزی س ــش س ــل آت ــک مح ــای نزدی چادره

ــردد. ــع گ جم
ــادر  ــاب چ ــته روی طن ــای شس ــاس ه ــردن لب ــزان ک © از آوی

اجتنــاب کنیــد .
ــی را از  ــوازم برق ــایر ل ــرق و س ــای ب ــل ه ــا و کاب ــیم ه © س

ــد. ــودکان دور نمائی ــترس ک دس
© بــه منظــور جلوگیــری از آتــش ســوزی چادرهــا از اجــاق 

برقــی و ســایر لــوازم پرمصــرف بــرق خــودداری نمائیــد.

ــوده منتقــل  ــا غــذای آل ــوده ی ــق آب آل ــا از طری  بیمــاری وب
ــد  ــرد، مانن ــه ف ــرد ب ــاس ف ــط تم ــال توس ــود . انتق ــی ش م
ــبزیجات  ــامیدنی و س ــت، آب آش ــادر اس ــار ن ــا بیم ــاس ب تم
ــال  ــراد مبت ــت. اف ــاری اس ــال بیم ــن راه انتق ــوده مهمتری آل
بــه وبــا حجــم زیــادی مایعــات را در مــدت زمــان کوتاهــی از 
طریــق اســهال و اســتفراغ از دســت مــی دهنــد کــه ممکــن 
اســت فــرد دچــار کــم آبــی شــدید و در نهایت شــوك شــود .

ــایل  ــوی وس ــا شستش ــردن ی ــام ک ــید حم ــته باش ــه داش توج
آشــپزی در آب آلــوده هــم مــی توانــد موجــب انتقــال وبا شــود .
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بیماری وبا :



در صــورت داشــتن عالئــم زیــر ســریعا بــه مراکــز بهداشــتی 
و درمانــی  مراجعــه نمائیــد :

1- اســهال آبکــی ، حجیــم بــدون تــب یــا زورپیــچ 
شــکم)مدفوع بیمــاران وبایــی، ظاهــر مایــع شــفاف ســفید را 
دارا مــی باشــد کــه اصطالحــا مدفــوع آب برنجــی نــام دارد و 
معمــوال بــدون بــو می باشــد یــا بــوی خفیــف ماهــی را دارد (.

2- استفراغ می تواند شدید باشد. 
ــا درد  ــده ی ــچ در مع ــاری زورپی ــدید بیم ــوارد ش 3- در م
ــاك در پاهــا ( ممکــن اســت  دســتها و پاهــا )گرفتگــی دردن

ــد . ــته باش ــود داش وج

ــد.  ــال بپزی ــی را کام ــواد غذای 1- م
تمــام قســمتهای غــذا بایــد حداقــل 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــای 70 درج ــا دم ت

ــد . ــرارت ببینن ح

2- مکــررا دســتهایتان را بشــوئید . پیــش از شــروع بــه تهیه 
ــه  ــر ب ــژه اگ ــن امر)بوی ــه در ای ــار وقف ــر ب ــس از ه ــذا و پ غ
توالــت رفتــه ایــد  یــا فرزنــد خــود را شســته ایــد( دســتهای 

خــود را کامــال بشــویید . 
3- برای تهیه غذا از آب سالم استفاده کنید  .

ــد  ــی و گن ــگل زدای ــازی )ان ــالم س ــام راس ــبزیجات خ 4- س
ــد . ــی( نمایی زدای
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راههای پیشگیری از بیماری وبا :



© در صــورت داشــتن عالیــم بیمــاری مثــل تــب بــاال، ســرفه 
زیــاد، بــی حالــی و گلــودرد بــه پزشــک اکیــپ امــدادی مرکز 

بهداشــتی درمانــی یــا بهــورز منطقــه 
ــد.  ــه کنی مراجع

© از در آغــوش گرفتن، بوســیدن و دســت دادن 
بــا افــرادی کــه دارای عالیــم بیمــاری تنفســی 

)آنفلوانــزا (مــی باشــند خــودداری کنید . 
© تــا زمانــی کــه دســتهای خــود را 
ــم ،  ــردن چش ــس ک ــد از لم ــته ای نشس

ــد . ــز نمایی ــدا پرهی ــود ج ــتهای خ ــا دس ــی ب ــان و بین ده
ــا  ــود را ب ــی خ ــان و بین ــه ده ــرفه و عطس ــگام س © در هن
دســتمال کاغــذی بپوشــانید دســتمال هــای اســتفاده شــده 
را درون ســطل زبالــه بیاندازیــد و آنهــا را بــر روی ســطح ویــا 
زمیــن رهــا نکنیــد دســتها را بــه طــور مرتــب )ترجیحــًا( بــا 

آب و صابــون بشــوئید.
ــای  ــد از ژل ه ــه آب نداری ــی ب ــه دسترس ــی ک © در صورت

ــد . ــتفاده نمائی ــده اس ــی کنن ضدعفون
© از بیمارانــی کــه دارای عالیــم بیمــاری 
ــر  ــا 1.5 مت ــتند 1 ت ــزا ( هس ــی )آنفلوان تنفس

ــد . ــه بگیری فاصل
© بیمارانــی  کــه دارای عالیــم بیمــاری 

ــک  ــود از ماس ــی ش ــه م ــتند توصی ــزا ( هس ــی )آنفلوان تنفس
ــا  ــک ب ــاس نزدی ــدور از تم ــی المق ــد . حت ــتفاده کنن اس
دیگــران بخصــوص در هنــگام بیمــار بــودن خــودداری کنیــد .
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بیماری آنفلوانزا :



بیمــاری هــاری یــک بیمــاری خطرنــاك و کشــنده اســت کــه به 
دنبــال گــزش توســط حیوانــات بــه انســان منتقــل مــی شــود. 
بیمــاری هــاری قابــل پیشــگیری ولــی غیــر قابــل درمان اســت .
© در صــورت حیــوان گزیدگــی بالفاصلــه محــل زخم را بــا آب و 

صابــون بــه مــدت 15 الــی 20 دقیقــه شستشــو دهید.
© جهــت شــروع واکسیناســیون 
ــروح  ــس از مج ــه پ ــاری بالفاصل ه
شــدن توســط حیوانــات بــه نزدیــک 
ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــن مرک تری

ــد . ــه کنی مراجع

 یکــی از بیماریهــای عفونــی قابــل انتقــال بیــن انســان و حیوان 
اســت کــه معمــوال »در بیــن حیوانات اهلــی و بیشــتر در بــز، گاو 

و گوســفند دیــده مــی شــود . 
ــا شــروع  ــا خفیــف ب ــم بیمــاری ممکــن اســت شــدید ی  عالئ
تدریجــی یــا ناگهانــی باشــد عالئــم شــایع آن در انســان تــب 
و لــرز، خســتگی، تعریــق ، ســردرد ، درد مفاصــل و کمــر ، بــی 
ــک   ــرفه خش ــودرد و س ــت ، گل ــش وزن ، یبوس ــتهایی، کاه اش
مــی باشــد .تظاهــرات شــایع آن در دامهــا ســقط جنیــن اســت .  
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بیماری هاری :

بیماری تب مالت:



ــای  ــرآورده ه ــیرخام و ف ــرف ش ــق مص ــاری از طری ــن بیم ای
ــی  ــه بخوب ــیری ک ــا ش ــیرخام ی ــده از ش ــه ش ــی تهی لبن
ــه، سرشــیر،  ــر محلــی، خام جوشــیده نشــده مخصوصــا پنی

ــود . ــی ش ــل م ــتنی و ....  منتق بس
ــحات  ــن و ترش ــت، جنی ــون ، جف ــا خ ــاس ب ــن  تم  همچنی
ــه  ــل و طویل ــوای آغ ــس ه ــوده  ، تنف ــوان آل ــی حی رحم
دامهــای آلــوده، پاشــیده شــدن خــون یــا ترشــحات آلــوده 
بــه چشــم از طریــق مــادر آلــوده بــه جنیــن و همینطــور در 

ــت. ــاری اس ــال بیم ــای انتق ــیردهی از راهه ــن ش حی

به منظور پیشگیری از بیماری تب مالت :
از شــیر و فــرآورده هــای لبنــی تهیــه شــده از شــیر 
پاســتوریزه یــا شــیری کــه بــه انــدازه کافــی جوشــیده شــده 

ــد . ــتفاده کنی اس
ــدت  ــه م ــیر را ب ــرف ش ــل از مص قب
ــه  ــد توج ــانید بای ــه بجوش 3 دقیق
داشــته باشــیم کــه کــف کردن شــیر 
ــت  ــرارت دادن ، عالم ــگام ح ــه هن ب

ــد. ــا ش ــی ب ــیر نم ــیدن ش جوش
ــاه  ــا 3 م ــدت 2/5 ت ــه م ــل ب ــک حداق ــر در آب نم پنی

نگهــداری شــود. 
ــه  ــد ب ــد ، بای ــر و کار دارن ــا دام س ــوی ب ــه بنح ــرادی ک اف
ــک،  ــتکش، عین ــد دس ــی مانن ــایل حفاظت ــگام کار از وس هن

ــد.  ــتفاده نماین ــوذ اس ــل نف ــاس غیرقاب ــه و لب چکم
ــات  ــت در حیوان ــن راه پیشــگیری از تــب مال ــا مهمتری  ضمن

ــوده اســت. ــات آل شناســایی و جداکــردن حیوان

14
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ــی  ــرب زدگ ــگیری از عق ــرای پیش ب
ــه  ــا توجــه ب ــروز ســیل ب در هنــگام ب
ــه هــای  ــوران زهــری از الن اینکــه  جان
خــود جــدا شــده و زیســتگاه خــود را 
از دســت مــی دهنــد و پــس از ســیل 
بــرای زیســت بــه محیــط های خشــک 
هجــوم مــی برنــد . لــذا احتمــال هجوم 
ــه هــا افزایــش  ــه خان ــوران ب ایــن جان

مــی یابــد و بــرای محافظــت  در برابــر گــزش آنــان باید بــه نکات 
زیــر توجــه شــود :

ــه  ــیدن ب ــل از پوش ــها قب ــها و کفش ــد لباس ــر روز بای © ه
ــود.  ــده ش ــی تکان خوب

ــاقداریا  ــهاي س ــب از کفش ــگام کار در ش ــراد  در هن © اف
ــد. ــتفاده کنن ــه اس چکم

ــوار و  ــاختمانی، ال ــح س ــردن مصال ــا بجاک ــگام کار وج © در هن
چــوب ازدســتکش اســتفاده شــود. درحیــن جابــه جایی لــوازم 

و اشــیا در منــازل وانبارهــا بــه طــور کامــل احتیــاط شــود.
ــل از  ــد قب ــواب بای ــل خ ــایل و مح ــواب، وس ــگام خ © هن

ــود. ــده ش ــکان تکان ــورت ام ــی و در ص ــتفاده بازرس اس
© وســایل خــواب، ماننــد بالــش، تشــک و پشــه بنــد نبایــد 
ــه  ــان هیچگون ــه ي درخت ــرگ و تن ــاخ و ب ــا ش ــوار ی ــا دی ب
تماســی داشــته باشــد. رعایــت حداقــل 50 ســانتیمتر فاصلــه 

ــا دیــوار ضــروري اســت . ب

عقرب زدگی :
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ــه  ــه ب ــده ک ــته ش ــاي انباش ــاك ه ــتن روي خ © از نشس
ــا  ــل ه ــه زیرپ ــی ب ــی از بارندگ ــاي ناش ــت آبه ــور هدای منظ

ــود. ــود داري ش ــا خ ــن، خاکریزه ــت و همچنی اس
ــاط،  ــاي حی ــند و فض ــته باش ــی داش ــور کاف ــا ن ــه ه © خان
ــق  ــژه در مناط ــه وی ــب ب ــول ش ــپزخانه درط ــتراح و آش مس

ــد. ــن باش ــر روش ــتایی پرخط روس
© در صورتیکــه محــدوده محــل زندگــی عقــرب ها مشــخص 
اســت، بــرای از بیــن بــردن عقــرب هــا بهتــر اســت نزدیــک 
محــل زندگــی عقــرب هــا یــک گونــی خیــس گذاشــته شــود 

تــا بــه علــت خنــک بــودن زیــر گونــی جمــع شــوند. 
© مــرغ و خــروس عالقــه خاصــی بــه عقــرب هــا دارنــد در 
مناطــق عقــرب خیــز از نگــه داری آنــان بــرای از بیــن بــردن 

عقــرب هــا اســتفاده شــود. 

نکـته :
اگــر عقــرب روي بــدن قرارگرفــت، ســعی کنیــد بــدون واهمه 
و بــا اســتفاده از یــک ابــزار آن را بتکانیــد. در ایــن مــورد، بــه 
خصــوص ازلــه کــردن آن روي بــدن خــودداري شــود. عضــو 
ــد  ــرات مانن ــود. جواه ــته ش ــه داش ــت نگ ــده ثاب ــده ش گزی
ــه  ــریعًا ب ــدوم س ــرون آورده و مص ــاعت را بی ــتر و س انگش

بیمارســتان انتقــال داده شــود.
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مارگزیدگی :

بــرای پیشــگیری ازمارگزیدگــی در مناطقــی کــه دچــار ســیل 
شــده انــد بایــد بــه نــکات زیــر توجــه شــود :

ــد؛  ــی دهن ــح م ــک را ترجی ــق تاری ــوالً مناط ــا معم © ماره
ــور  ــر و از ن ــن ت ــکونی روش ــق مس ــه مناط ــن، هرچ بنابرای
ــن  کافــی برخــوردار باشــند، احتمــال دورشــدن مارهــا از ای

ــود. ــتر خواهدب ــن بیش اماک
 © قبــل از نشســتن روي تختــه ســنگها یــا تنــه ي درختــان 

آنهــا را بررســی کنیــد.

© هنــگام کار بــه خصــوص در مناطــق مارخیــز از دســتکش، 
ــچ  ــچ پی ــا م ــد ب ــلوار بلن ــه( و ش ــاق بلند)چکم ــن س پوتی

ــد.  ــتفاده نمایی اس
© به محض مشاهده ي مار از محل فاصله بگیرید. 

© در برخــورد بــا مــار بــه طورزیگــزاگ یــا مارپیــچ حرکــت 
نماییــد تــا جهــت یابــی مــار مختــل شــود.
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ــیاي  ــه و اش ــق متروک ــالق، مناط ــار، بات ــاه، غ ــک چ © نزدی

ــد. ــرف نخوابی ــی مص ــد و ب زای
ــود  ــال وج ــه احتم ــی ک ــا دیوارهای ــان ی ــا، درخت ــه آبه © ب

ــد. ــل کنی ــاط عم ــا بااحتی ــوید، ی ــک نش ــت نزدی ــار هس م
© اگــر ناگهــان مــار بــه شــما حملــه کــرد، جهــت جلوگیــري 

از حملــه ي دوبــاره، محــل را تــرك کنیــد.
© از زخمــی کــردن مارهــاي بــزرگ و خطرنــاك و رهاکــردن 

آنهــا خــودداري کنیــد. 
© از دســت زدن بــه مــار ســمی مــرده بــه ویــژه در ســاعت های 
اول مــرگ پرهیــز شــود زیــرا خطــر گــزش رفلکســی در برخــی 

مارهــا تــا ســاعت هــا پــس از مــرگ وجــود دارد .

توجـه :
ــرد در  ــرس آب س ــا کمپ ــی ی ــرما درمان ــتفاده از س © اس
محــل مارگزیدگــی مطلقــًا ممنــوع اســت. بیمــار در وضعیــت 
ــدام  ــه ان ــوری ک ــه ط ــرد ب ــرار گی ــش ق ــا درازک ــته ی نشس

ــرد . ــرار گی ــی ق ــت افق ــده در وضعی گزی
ــی  ــه ای ب ــد پارچ ــا بان ــل ی ــیله آت ــه وس ــده ب ــدام گزی © ان

ــود.  ــته ش ــه داش ــت نگ حرک
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© تمام زینت آالت مانند ساعت و انگشتر خارج شود. 

© از هــر گونــه دســت کاری زخــم ناشــی از گزیدگــی پرهیــز 
  . د شو

© مصدوم سریعًا به بیمارستان انتقال داده شود. 

بیماری سالک :

در هنــگام ســیل،  احتمــال ورود 
جانــوران مــوذی و ســگ هــای 
مســکونی  مناطــق  بــه  ولگــرد 
ــوران  ــد و ایــن جان افزایــش مــی یاب
مخــزن  ســالک  بیمــاری  بــرای 
محســوب مــی شــوند. پشــه خاکــی 

کــه عامــل انتقــال بیمــاری اســت در صــورت آلــوده شــدن 
ــد.   ــل کن ــان منتق ــه انس ــالک را ب ــاری س ــد بیم ــی توان م

ــزش  ــر گ ــه در اث ــاری ک ــن بیم ای
و  ایجــاد شــده  پشــه خاکــی 
ــم در  ــک زخ ــکل ی ــه ش ــب ب اغل
ــن  ــود. ای ــی ش ــده م ــت دی پوس
زخــم بیشــتر در نواحــی بــاز بــدن 
کــه لبــاس روی آنــرا نمی پوشــاند 
ایجــاد مــی گــردد مثــل دســت ها، 
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راههای پیشگیری از بیماری :

پاهــا، صــورت، ســر و گــردن. ایــن بیمــاری  بــدون درد و تــب 
اســت و زخــم پوســتی آن حــدود دومــاه تایــک ســال طــول 
ــرای  ــم ب ــای زخ ــد و ج ــی یاب ــود م ــپس بهب ــد و س میکش

همیشــه مــی مانــد.  
ــن پشــه در شــکافهای عمیــق دیوارهــا، اماکــن متروکــه،  ای
ــی،  ــای حیوان ــود ه ــه، ک ــای زبال ــوده ه ــراف ت ــه، اط مخروب
ــد  ــد کم ــزل مانن ــت من ــیاء ثاب ــت اش ــدگان، پش ــه جون ال ن
ــب  ــه ش ــاعت اولی ــوده و در س ــتراحت نم ــس اس ــاب عک و ق

ــد. ــی نماین ــه م ــواری و تغذی ــت خونخ ــه فعالی ــروع ب ش

1- رعایــت اصــول حفاظــت فــردی و ممانعــت از تمــاس پشــه بــا بدن 
انســان )پوشــش مناطــق بــاز بــدن و یــا اســتفاده از مــواد دور کننده 

حشرات(
ــه  ــت فاصل ــان از دام و رعای ــی انس ــل زندگ ــودن مح ــزا ب 2- مج

ــوص ــن خص ــب در ای مناس
3- اســتفاده از مــواد دور کننــده پشــه هنــگام اســتراحت وخــواب 
ــان و کشــاورزان  ــژه توســط ســربازان ،نگهبان ــوده بوی در مناطــق آل
ــط  ــم توس ــواد ه ــن م ــتفاده ازای ــه شب.)اس ــروب و نیم ــگام غ هن

ــت.( ــروری اس ــالم ض ــراد س ــط اف ــم توس ــاران و ه بیم
ــد  ــه بن ــوری و پش ــتفاده از ت 4- اس
مناســب )ریــز ســوراخ( توســط افراد 
ــژه از  ــوده بوی ــق آل ــالم در مناط س
نــوع آغشــته بــه ســم دفــع کننــده 
حشــرات توســط ســربازان، نگهبانان 

ــاورزان و کش



5- اســتفاده از لباســهای آســتین بلنــد و تــا حــد امــکان ضخیــم و 
نیــز عــدم اســتفاده از شــلوارك

ــم  ــا زخ ــه ب ــاس پش ــت از تم ــم )ممانع ــان زخ ــت و درم 6- مراقب
بیمــار بوســیله بــا پارچــه تمیــز ، مــواد دور کننــده یــا پانســمان ویا 
پوشــاندن زخــم در طــول اســتراحت فــرد بــه منظــور جلوگیــری از 
آلــوده شــدن پشــه خاکــی هــای جدیــد وانتشــار بیماریــو انتقــال به 

دیگــران(
ــاب  ــروب آفت ــد از غ ــوص بع ــوده بخص ــق آل ــه مناط ــن ب 7- از رفت

ــد. ــودداری نمایی خ
8- از حضــور کــودکان در خــارج از منــزل درمناطــق آلــوده بخصوص 

در ســاعات عصــر و بعــد از غــروب آفتــاب جلوگیــری نمایید.
ــت  ــی جه ــای حیوان ــالب و کوده ــه، فاض ــتی زبال ــع بهداش 9- دف
جلوگیــری از مســاعد شــدن محیــط بــرای زندگــی پشــه خاکــی و 

ــات ســایر حیوان
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پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن  
یا گاز گرفتگی در سیل

در اثــر ســیل معمــوالً بــا ورود گل والی بــه منــازل و تخریــب 
ــادر  ــت در چ ــکان موق ــه اس ــور ب ــراد مجب ــاختمانها اف س

ــردد: ــت گ ــی رعای ــکات ایمن ــد ن ــس بای میگردند.پ
ــی الزم  ــکات ایمن ــه ن ــادر درصورتیک ــت در چ ــکان موق اس
ــه  ــواری از جمل ــوادث ناگ ــد ح ــی توان ــردد م ــت نگ رعای
ــا  ــن ی ــید کرب ــا گاز منواکس ــمویت ب ــی از مس ــی ناش خفگ

ــد. ــته باش ــراه داش ــی بهم گازگرفتگ
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وســایل گرمایشــی کــه بــا ســوخت هــای فســیلی ماننــد نفت 
ــا گاز شــهری و زغــال چــوب  کار مــی  ــا گاز طبیعــی و ی و ی
کننــد بــرای ســوختن بــه هــوا نیــاز دارنــد و در صورتیکــه در 
ــد و محلــی  ــرار گیرن محیــط هــای بســته مــورد اســتفاده ق
ــرای ورود هــوا و خــروج گازهــای ناشــی از ســوختن آنهــا  ب
ــن  ــید کرب ــد گاز منواکس ــث تولی ــد باع ــته باش ــود نداش وج
ــان گاز  ــا هم ــاك و ی ــن گاز خطرن ــا ای ــمومیت ب ــاد مس و ایج

ــه مــرگ گــردد. گرفتگــی شــده و منجــر ب

ســردرد همــراه بــا احســاس ســنگینی ســر، حالــت گیجــی، 
تهــوع و اســتفراغ و ســوزش شــدید در ناحیــه گلــو، احســاس 
گرفتگــی و درد شــدید در قفســه ســینه، احســاس آشــفتگی، 
تحریــک پذیــری و  ناتوانــی در تشــخیص موقعیــت، تشــنج و 

کاهــش هوشــیاری و پــس از آن مــرگ

عالئم گاز گرفتگی :

توصیــه هــای ایمنــی بــرای پیشــگیری از خفگی 
ــا گاز گرفتگی: ــا گاز ی ب

1- در صــورت امــکان ســعی کنیــد از روشــن کــردن چــراغ 
والــور یــا گاز پیــک نیــک در داخــل چــادر خــود داری کنیــد.

ــی  ــگ آب ــه رن ــعله ب ــر ش ــی اگ ــیله گرمایش ــوع وس در هرن
نباشــد نشــانه کمبــود اکســیژن اســت و خطــر گاز گرفتگــی 

بیشــتر مــی شــود.
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2- در صــورت اســتفاده از چــراغ والــور،گاز پیــک نیــک یــا 
هــر وســیله گرمایشــی ، بویــژه هنــگام خــواب کمــی از در یــا 
پنجــره چــادر را بــاز نگــه داریــد تــا هــوای تــازه از بیــرون 
ــارج  ــادر خ ــمی از چ ــای س ــده و گازه ــادر آم ــل چ ــه داخ ب

شــوند.
ــه  ــل چادرتهوی ــوای داخ ــب ه ــور مرت ــد بط ــعی نمائی 3- س

ــردد. گ

1. بــاز نمــودن ســریع در چــادر 
ــه  ــه ب ــرد گاز گرفت ــال ف و انتق

ــرون از چــادر بی
2. شــل نمــودن یقــه و کمربنــد 

فــرد مصــدوم 
3. باز نگه داشتن راه هوایی فرد مصدوم

4. تماس با اورژانس  )115(
ــه  ــه خوراکــی ب ــا هــر گون ــدن مایعــات ی 5. پرهیــز از خوران

مصــدوم

اقدامات اولیه و فوری در خفگی با گاز
 یا گاز گرفتگی:



نحوه صحیح شستن دستها





هموطن عزیز
اگر چه زبان از بیان حجم 

ــا تمــام  انــدوه تــان قاصــر اســت امــا ب
ــد . ــم مان ــار شــما خواهی ــوان در کن ت


