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 دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس
  مركز مديريت شبكه

 مديريت و كاهش خطر باليادفتر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه

 

 

 

 برنامهراهنماي 

 باليا براي آمادگي خانوار آموزش 

 

 : تدوين

 توحيديميترا ، خانم دكتر سيد تقي يماني، خانم شهرزاد واالفرهما يوسفي، خانم دكتر علي اردالن، 
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 :مقدمه

اين در حاليست كه تقريبا تمام جمعيت كشور در برابر انواع باليا . درصد است 8سطح متوسط آمادگي خانوارهاي ايراني در برابر باليا تنها حدود 

. ميليون نفر تحت تاثير قرار مي گيرند 1.5نفر در كشور در اثر اين باليا كشته مي شوند و حدود هزار  4قرار دارند و ساالنه بطور متوسط حدود 

نظام . لذا، در راستاي تامين سالمت خانوار، ارتقاي آمادگي در برابر باليا در سرفصل برنامه هاي پزشك خانواده و نظام ارجاع قرار گرفته است

سالمت بعنوان متولي اصلي تامين، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه طي سالهاي اخير توجه ويژه اي به پيشگيري و آمادگي در برابر مخاطرات 

شواهد نشان مي دهد كه مداخالت نظام سالمت از طريق ظرفيت هاي نظام شبكه مي تواند . طبيعي با تاكيد بر نقش محوري مردم نموده است

اين برنامه اولين برنامه از اين دست در سطح منطقه بوده و مورد . برابر افزايش دهد 7نوارها در برابر باليا را طي چند ماه تا حدود آمادگي خا

 . توجه ويژه سازمان جهاني بهداشت نيز قرار دارد

 

مي گوييم، مهم آنست كه خانواده متوجه شود و  مهم نسيت ما چه: توجه نماييد. براي تزريق واكسن باليا به خانواده بايد با ظرافت عمل كنيم

 !!معموال ما حرف مي زنيم بدون آنكه شنونده بفهمد. به آن ايمان بياورد

 . !!! آموزش هر چقدر كه ساده تر باشد، فهم آن راحت تر و موفق تر خواهد بود •

همه آنرا مي فهمند، بـا سـواد،   . بهترين مدل هاي آموزشي است اين تصوير، يكي از! با ديدن شكل زير به ياد چه مي افتيد؟ بلي، خط عابر پياده 

 . رگسالزبي سواد، پير، جوان، بچه و ب

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

بـه همـين دليـل بـراي آمـوزش      . با تصوير آموزش ببينند و در آموزش خود نقش فعال داشته باشند، نه فقط شـنونده مردم ترجيح مي دهند 

 :روش اصلي زير استفاده مي كنيم 3خانواده ها از 
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با دنبال كردن تصاوير اين تابلو به اعضاء خانوار آنچه را كه مـي خواهيـد آمـوزش    . كه ضميمه اين راهنما استتابلوهاي آموزشي  )1

 . دهيد

 .تا مطمئن شويد كه اعضاء خانوده هم به اندازه شما مسلط هستند پرسش و پاسخ مكرر )2

 با مشاركت تمام اعضاء خانوار   خطر رسم نقشه هاي )3

 

 : در اين برنامه

 زلزله، سيل، خشكسالي، طوفان، رانش زمين، سرما يا گرماي شديد، آتش سوزي و غيره: منظور از باليا و شرايط اضطراري عبارتند از •

 . الزم است ارزيابي آمادگي در برابر باليا حداقل سالي يكبار براي هر خانوار تحت پوشش برنامه انجام گيرد •

 . الزم است هر خانوار حداقل سالي يكبار براي آمادگي در برابر باليا مورد آموزش قرار گيرد •

رو بر اساس بسته آموزشي مربوطه و  در بسته خدمتيبرنامه آموزش توسط اعضاي تعريف شده  • زي ت هاي  وچار  . انجام مي گيرد فل
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 )1(در صورت مراجعه مستقيم مددجو  به مركز آمادگي خانوار در برابر باليا و آموزش برنامه ارزيابيفلوچارت 

 

پايگاه/مراجعه فرد به مركز

آيا ارزيابي آمادگي خانوار براي او انجام شده است؟

بله خير

ارزيابي آمادگي خانوار براي او انجام و نام او 
در ليست خطي ثبت مي شود

آيا آموزش آمادگي 
خانوار براي او انجام 

شد؟

بله

اطالعات او در ليست 
خطي  كامل مي شود

تاريخ ارزيابي و آمادگي 
او در سال آينده  

خواهد بود

مراجعه كننده از مركز 
خارج مي شود

خير

تاريخ . انجام آموزش  با توجه به شرايط امكان  نداشت
.آموزش تعيين شد

مراجعه كننده در تاريخ مورد نظر مراجعه كرد؟

بله

آموزش آمادگي خانوار انجام مي شود

خير

انجام پيگيري و دعوت مجدد جهت 
آموزش
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 )2(مستقيم مددجو  به مركزبرنامه ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار در برابر باليا در صورت عدم مراجعه فلوچارت 

 

 :توجه

اين كار موجب مي شود عالوه . ددگر تثبيتروز رابطين  و در به صورت هفتگيمركز، برنامه آموزش خانوار در بهتر است 
بر امكان استفاده از ظرفيت رابطين بهداشت جهت آموزش خانوار، از حضور قطعي مسئول رابطين جهت نظارت بر 

برنامه ريزي مسئول رابطين مراكز جهت پيگيري خانوارهاي تحت پوشش

آموزش رابطين در خصوص نحوه انجام ارزيابي، تكميل ليست خطي، و ارائه آموزش گروهي

تحويل فرمهاي ارزيابي و 
ليست خطي به رابطين

انجام ارزيابي درب منزل و 
تكميل ليست خطي توسط 

رابطين

دعوت از خانوار جهت شركت در كالس آموزشي 
برنامه ريزي شده در مركز

مددجو جهت آموزش به 
مركز مراجعه كرد است؟

بله

تكميل ليست خطي  و ارزيابي و آموزش 
در سال بعد 

خير

پيگيري خانوار جهت  
آموزش

جلسات گروهي مذهبي، مساجد (تشكيل جلسات آموزشي 
، تكميل ليست خطي و تحويل ليست خطي به مسئول ...)و

رابسين

جايگذاري فرم هاي ارزيابي در پرونده 
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وزش »ضمن اينكه اين كار موجب مي شود آن روز هفته براي مردم منطقه به عنوان روز آ. شداجراي برنامه مطمئن 

 خانوار در برابر باليا شناخته شود

 فلوچارت آموزش خانوار براي آمادگي خانوار در برابر باليا

 

 

تهيه بسته آموزشي مفاهيم و اهميت آمادگي و كاهش خطر باليا

)كارشناس بهداشت خانواده/ توسط مسئول رابطين مركز به همراه كاردان( جلسه برنامه ريزي براي مقابله با باليا

نقشه خطر

ارزيابي سازه اي منزل

ارزيابي غيرسازه اي منزل

كيف اضطراري

برنامه ارتباطي

برنامه تخليه خانوار

برنامه ريزي براي گروه هاي آسيب پذير

هشدار اوليه

اطفاي حريق

كمك هاي اوليه

مشاركت در برنامه هاي محله

تمرين و مانور
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 :مفاهيم و اهميت آمادگي و كاهش خطر باليا

 مخاطره چيست؟ 

. يا عملكردي باشد اين خسارت ميتواند جاني، مالي!). البته نه الزاما( است كه ميتواند بالقوه خسارت زا باشداي پديده يا  تفاق فيزيكيامخاطره 

       :مخاطرات به انواع زير تقسيم ميشوند

  :كه به سه دسته زير تقسيم ميشوند مخاطرات طبيعي •

 ، سوناميمانند زلزله، آتش فشان با منشاء زميني -

 رانش زمين ،مانند سيل، طوفان، خشكسالي و هواييبا منشاء آب  -

 ...)انزا و ووبا، آنفل( ها مانند اپيدمي گسترده بيماري يبا منشاء زيست -

 

 و،ياكت ويو راد يانتشار مواد هسته ا ،يصنعت يها يمانند آلودگ. بشر استي ها تيها فعال كه منشاء آن: انسان ساختخاطرات م •

 .يانفجار و آتش سوز ،يسدها، حوادث حمل و نقل، صنعت نشكست ،يسم يزباله ها

 

 آسيب پذيري چيست؟

مثال زلزله خود بخود بـد نيسـت، بلكـه مقـاوم نبـودن      . آسيب ببينيماثر يك مخاطره شود ما در  شرايطي است كه باعث ميآسيب پذيري همان 

 :در چهار زمينه زير مي توانيم آسيب پذير باشيم. خطرناك مي كند اساختمان ما آنر

 مثل مقاوم نبودن ديوارها و ترك داشتن سقف ها : آسيب پذيري سازه اي )1

مثل محكم نبودن كمد به ديوار، فرسوده بودن سـيم هـاي بـرق، بسـته بـودن مسـيرهاي خـروج        : آسيب پذيري غير سازه اي )2

 اضطراري و غيره

  مثل سالمند بودن، باردار بودن، كودك بودن، معلول بودن و بيمار بودن :فرديآسيب پذيري  )3

 مثل نداشتن برنامه تخليه، نداشتن كيف اضطراري و غيره  :آسيب پذيري عملكردي )4
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 ظرفيت چيست؟ 

داشتن اطالعـات كـافي، وجـود كيـف     مثل . با مخاطرات افزايش ميدهندمقابله را براي ما عبارت از عوامل مثبتي است كه توانايي  "ظرفيت"

 .اضطراري در خانه، انجام مانور زلزله در خانوار و امثالهم

 

 خطر چيست؟

هر چقدر احتمال يك مخاطره و شدت آن و همچنين آسيب پذيري ما بيشتر باشد ولي آمادگي مان كمتر باشد، احتمال اينكه كشـته يـا مجـروح    

 .در اين صورت مي گوييم ما با خطر بااليي مواجه هستيم. ستشويم و يا اموالمان آسيب ببينند، بيشتر ا

  اگر محل زندگي ما روي گسل باشد، ديوار خانه مان مقاوم نباشـد و وسـايل محكـم بـه ديوارهـا وصـل نشـده باشـند و كيـف          مثال •

 . اضطراري مان در دسترس نباشد، خانواده ما در معرض خطر باال قرار دارد

 

 

 

 

 خالصه

 زلزلهمثل : مخاطره •

 مثل مقاوم نبودن ساختمان يا باز نبودن درب هاي خروج اضطراري :آسيب پذيري •

 مثل تمرين زلزله با خانوار يا داشتن كيف اضطراري در منزل: ظرفيت •

 !!مثل وقتي كه ممكن است زلزله بيايد، خانه مان مقاوم نيست، تمرين هم نكرده ايم : خطر باال •
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 و چند مرحله دارد؟  يا چيستبالخطر مديريت 

: مرحله زير اسـت  4اقداماتي كه براي كاهش خطر يا افزايش آمادگي در برابر مخاطرات انجام مي دهيم و شامل  عبارتست ازمديريت خطر باليا 

  . سازيبازبازتواني و ) 4و  پاسخ) 3، آمادگي) 2، يشگيريپ) 1

 

 يعني چه؟ كاهش خطر 

ما مي توانيم با انجام توصيه هايي مثل كاهش آسيب غيرسـازه اي  . نفر مجروح شوند 1000در منطقه شما  فرض كنيد قرار است در اثر زلزله اي

در اينصـورت مـي گـوييم مـا     . برسـانيم  500اين تعداد را به ) محكم كردن كمدها به ديوار يا برداشتن اشياء سنگين از باالي كابينت ها(در خانه 

 ."خطر را كاهش داده ايم"

آنقـدر  . برسيم، ولي نبايد دست روي دست بگـذاريم  "صفر"ما هميشه نمي توانيم در كوتاه مدت به ايده آل، يعني خطر  :دقت كنيد •

 .زندگي كنند "خطر صفر"براي كاهش خطر تالش مي كنيم تا فرزندان ما در سالهاي بعد در 

 مجروح 0 = خطر ايده آل

 مجروح 1000 = خطر فعلي

 خطر كاهش يافته

 )اقدامات شمابعد از (
 مجروح 500 =

  

 هخالص

 .سازي استبازو  پاسخ، آمادگيمرحله پيشگيري،  4مديريت باليا شامل  •

 مجروح 500مجروح به  1000كاهش خطر يعني رساندن  •

 .كنيم ولي مي توانيم آن را كاهش دهيم "صفر"نمي توانيم در كوتاه مدت خطر را  •

 .زندگي كنند "خطر صفر"فرزندان ما در سالهاي بعد در آنقدر براي كاهش خطر تالش مي كنيم تا  •
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 :رويكردهاي مديريت خطر باليا

برخي معتقدند كه تمام كارها را بايد دولت انجام دهد، برخي معتقدند كه تمام كارها بعهده . افراد مختلف براي مديريت باليا نظرات مختلفي دارند

شما جزء كـدام گـروه   . دولت بايد با همكاري هم اقدامات ايمن سازي و كاهش خطر را انجام دهندمردم است و گروهي هم معتقدند كه مردم و 

 .هستيد؟ با عالمت ضربدر مشخص كنيد

 

  تمام كارها را بايد دولت انجام دهد 1

  تمام كارها بعهده مردم است 2

 دهند مردم و دولت بايد با همكاري هم اقدامات ايمن سازي و كاهش خطر را انجام 3

 

 تجربه دنيا چه مي گويد؟

و چه در كشورهاي در حـال توسـعه مثـل كشـورهاي آفريقـايي و آمريكـاي       ... تجربه دنيا چه در كشورهاي توسعه يافته مثل كانادا، انگلستان و 

 .  جنوبي بيان مي كند كه مردم نقش بسيار مهمي در مديريت باليا و كاهش خطر دارند

 

 چرا مردم؟

 بهتر از هر كسي محله خود را مي شناسند مردم هر محله، •

 مي شناسد انهر كس خانه خود را بهتر از ديگر •

 مردم اولين كساني هستند كه در صورت وقوع حادثه به اعضاء خانواده و همسايگان كمك مي كنند •

 

 نظر شما چيست؟

 در منطقه شما مردم چه توانايي هايي براي مديريت باليا و كاهش خطر دارند؟

............................................................................................................................... 
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 : نكته

نـه  مثال بسيار مهم است كه مـردم اقـدام بـه مقـاوم سـازي خا     . بسيار مهم است كه اقدامات مردمي همسو با قوانين جاري احتماعي انجام گيرد

 .هايشان بكنند ولي اينكار بايد مطابق با قوانين شهرداري انجام شود وگر نه بيشتر منجر به هرج و مرج خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 :واكسن باليا

متاسفانه براي پيشگيري از باليا آمپولي وجود ندارد كه با تزريق آن بـراي  . براي پيشگيري از بيماريهاي عفوني به فرزندان خود واكسن مي زنيم

بديهي است كه ايـن كـار نيازمنـد زمـان و حوصـله      . بنابراين بايد با آموزش و پايش مستمر اين كار را انجام دهيم. هميشه خانواده را ايمن كنيم

حتي در مورد واكسن نيز اگر از پدر بزرگ ها و  مادر بزرگ ها بپرسيد، متوجه مي شويد كه دهها سال طول كشيد تا فرزنـدان مـان ديگـر    . است

 .در حاليكه در آن اوايل بايد با زحمت به مردم واكسن مي زدند. تال به بيماريهاي خطرناكي مثل فلج نمي شوندمب

 :براي اينكار بايد در چند سطح كار كنيم. تزريق واكسن باليا به خانواده كار راحتي نيست •

 

 

 

 

 

 

 

اما در هر سطح بايد 

فرد

خانواده

محله

روستا/شهر

 خالصه

تجربه دنيا در تمام كشورها نشان مي دهد كه مردم نقش بسيار مهمي در مـديريت باليـا و كـاهش     •

مي شناسند و ضمنا مردم اولـين كسـاني   زيرا مردم بهتر از هر كسي محله و خانه خود را . خطر دارند

 .هستند كه در صورت وقوع حادثه به اعضاء خانواده و همسايگان كمك مي كنند
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 كارهايي را انجام دهيم؟

 سطح ايمني
 چند مثال

 كارهايي كه مي توانيم انجام دهيم؟از 
 :شما هم مثال بزنيد

 فرد 1
مطالعه درباره زلزله، آشنايي با اقداماتي كه بايد فرد در 

 .زمان زلزله انجام دهد
 ؟

قشه خطر با مشاركت نانجام مانور زلزله در خانوار، رسم  خانواده 2
 همه اعضاء خانواده

 ؟

 محله 3
ايجاد كانكس تجهيزات تعيين محل گردهمايي مردم، 

 امدادي، تشكيل تيم هاي امداد محله
 ؟

 روستا/شهر 4
نظارت بر ساخت و ساز، تجهيز كردن تيم هاي 

 ؟ امدادرساني

 

 : تمركز اين برنامه

هالل احمر، مسـاجد  در مرحله بعد با همكاري مسئولين محلي مثل شهرداري، بسيج، . در اين فاز از برنامه تمركز ما بر سطوح فرد و خانواده است

 .و غيره به سطوح محله و شهر يا روستا خواهيم پرداخت

   

 

 

 

 

 

 خالصه

متاسفانه براي پيشگيري . براي پيشگيري از بسياري بيماريهاي عفوني به فرزندان خود واكسن مي زنيم •

 . از باليا آمپولي وجود ندارد كه با تزريق آن خانواده براي هميشه ايمن شود

 . اين كار نيازمند زمان و حوصله است. بايد با آموزش مستمر خانواده آن را ايمن كنيم •

 . روستا/شهر) 4محله و ) 3 خانواده،) 2فرد، ) 1: سطح اقدام كنيم 4براي ايمني كامل در برابر باليا بايد د  •

 .تمركز برنامه حاضر، سطوح فرد و خانواده است •

از آنهـا بخواهيـد كـه آمـوزش را بـه كليـه       . است مادران خانوار رب در فاز اول برنامه، تمركز آموزش •

: ، تمام افرادي هستند كه با هم زندگي مـي كننـد  "خانواده"منظور از . اعضاي خانوار خود ارايه دهند

 .يادمان نرود. پس ما به همه آموزش مي دهيم.... پدر، مادر، فرزندان، پدربزرگ و مادر بزرگ و 
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 :برنامه ريزي خانوار در برابر بالياجلسه 

 :دور هم جمع شوند و درباره مسايل زير بحث و گفتگو كنند) ماه يكبار 3ترجيحا هر (خانوار بايد حداقل يكبار در سال هر 

 چه مخاطراتي خانوار را تهديد مي كنند؟ )1

 مهمترين اين مخاطرات كدامند؟ )2

 راي اين مخاطرات آماده باشد؟خانواده چه راه حل هايي را بايد اتخاذ كند تا ب )3

 

كه  دقت نماييد كه در اين جلسه بايد تمام اعضاي خانوار حضور داشته باشند، شامل پدر، مادر، فرزندان، پدر بزرگ و مادربزرگ و هر كس ديگري

 . با آن خانواده زندگي مي كند
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 رسم نقشه خطر

جمله ژاپن و همچنين كشور خودمان در استان هاي گلستان، كرمان و تهـران  رسم نقشه خطر، روش آموزشي است كه در كشورهاي مختلف از 

ضمنا در اطراف . در اين روش شما مشاركت تمام خانواده را جلب مي كنيد و خانواده شرايط خطر خود را با تصوير مي بيند. بسيار موثر بوده است

 :زلزله مي توانيد مراحل زير را طي كنيدبراي رسم نقشه . نقشه به خانواده موارد مهم را يادآوري مي كنيد

 نقشه خطر زلزله خانه من

    
 

 محتويات 
 كيف اضطراري

 
 
 
 
 
 

 نقشه خانه
 

 ):تصور كنيد خانه را از باال بدون سقف مي بينيد(به ترتيب رسم كنيد 
 

 ديوار دور خانه  )1
 درب ورودي )2
 ...ديوارهاي آشپزخانه، اطاق ها، هال، سرويس و  )3
 قرمز (×)نقاط خطر با ضربدر  )4
 سبز  (+)نقاط امن براي پناه گرفتن با بعالوه  )5
 .   آبي كنيد (+)بديل به بعالوه تسعي كنيد نقاط خطر را بر طرف كنيد و آنرا  )6

 
 

 
  

  
 محتويات 

 كارت اضطراري
.... 
.... 

 
 تاريخ هاي

 مانور خانواده
.... 
.... 

 
 افراد آسيب پذير خانوار

.... 

.... 

 
 تلفن هاي ضروري

.... 

.... 
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 من محله/نقشه خطر سيل منطقه

    
 

 محتويات 
 كيف اضطراري

 
 
 
 
 
 

 محله/نقشه منطقه
 

 :به ترتيب رسم كنيد
 

 محله/منطقه محدوه )1
 مشكي(+) با بعالوه  )وغيره پل مسجد، مدرسه،( محله/منطقه مهم مناطق )2
 آبي (×)خانه خودتان با ضربدر  )3

 قرمز )←(سيل با فلش  مسير )4
 سبز (O)امن با دايره  مناطق )5

 آبي )←(فرار با فلش مسير )6
 

 
 

 
 
 

 
  

  
 محتويات 

 كارت اضطراري
.... 

 .... 

 
 تاريخ هاي

 مانور خانواده
.... 
.... 

 
 افراد آسيب پذير خانوار

.... 

.... 

 
 تلفن هاي ضروري

.... 

.... 

 

    
 

 

 

 : ارزيابي خطر سازه اي
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لذا ضروري است نظام سالمت در ايـن خصـوص چـاره    . مهمترين عامل مرگ در بالياي طبيعي در ايران، تخريب ساختمان هاي غيرمقاوم است

 . راهبرد ممكن در اين خصوص افزايش دانش خانوارها است. اي بينديشد
 

بخصوص زلزله، سـيل و  (هر منزل در برابر مخاطرات مهم الزم است مقاومت سازه . سازه هر منزل عبارت است از ديوارها، سقف ها و ستون ها

در صورتي كه به نظر يك متخصص، منزل شـما از  . توصيه مي شود اين كار ساالنه تكرار شود. توسط يك فرد متخصص سنجيده شود) طوفان

اخت يك منـزل معيارهـاي مقاومـت در برابـر     البته بهتر است در زمان خريد يا س. مقاومت الزم برخوردار نيست، اقدام به مقاوم سازي آن نماييد

 :الزم است كه هر خانوار با موارد زير آشنا باشد و آنرا از آژانس مسكن، سازنده و يا مهندس مربوطه سوال نمايد. باليا بدقت سوال و رعايت شود

 . معروف است 2800استاندارد ساخت ساختمان ها در خصوص زلزله به آيين نامه  •

در خصوص سيل الزم است كه ساختمان در حريم رودخانه ها ساخته نشود و در مناطق سيل خيز با محاسبه اينكه در صـورت وقـوع    •

معموال از اين اصطالح استفاده مي شود كـه  . سيل، سطح آب به چه ميزان باال خواهد آمد، ارتفاع ساختمان از زمين محاسبه مي شود

سـاله   100يا  50، 25بسته به استانداردهاي يك منطقه، دوره هاي زماني سيل،  "متر خواهد بود؟ ساله چند 50ارتفاع آب يك سيل "

 .تعريف مي شود

 . در خصوص طوفان بسته به پيش بيني سرعت باد، مقاومت مورد نياز سازه توسط مهندسين تعيين مي شود •
 

ليكن با آگاه سازي خانوارها و افـزايش تقاضـا،   . هندسي در منطقه استمهمترين محدوديت مقاوم سازي منازل، هزينه گران آن و توان ناكافي م

 . اين امر به يك نياز تبديل شده و به تدريج ظرفيت سازي الزم اتفاق خواهد افتاد
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 : ارزيابي خطر غيرسازه اي

عوامـل  . عالوه بر تخريب ساختمان هاي غيرمقاوم، عوامل غيرسازه اي از علل مرگ و مصـدوميت ناشـي از باليـاي طبيعـي در ايـران هسـتند      

به عبارت ديگر تمام لوازم منزل، اشياء دكوري، شيشـه هـا، درب هـا،    . غيرسازه اي در يك منزل عبارتند از هر جزئي غير از سقف، ديوار و ستون

 . ، برق و گاز و غيره در گروه عوامل غيرسازه اي قرار مي گيرندتاسيسات آب
 

. هر عامل غيرسازه اي مي تواند در صورت جابجا شدن، پرتاب شدن، شكستن يا مسدود كردن مسيرهاي خروج منجر به مرگ يا مصدوميت شود

ا يا پرتاب شود، بشكند يا مسير خروج را مسـدود نمايـد   پس الزم است هر خانوار عوامل غيرسازه اي كه ممكن است در اثر مثال يك زلزله جابج

 :راهكارهاي كاهش آسيب پذيري غيرسازه اي عبارتند از. شناسايي و براي حل آن بكوشد

 مثال حذف يك شي دكوري غير ضروري :حذف عامل •

ن و خطرنـاك در طبقـات   مثال جابجا كردن يك گلدان يا شي سنگين از باالي كمد، قـرار دادن اشـياء سـنگي    :جابجا كردن عامل •

 خت بچه از كنار يك شيشه بزرگتپاييني كابينت ها، برداشتن 

مثال محكم كردن كمدها يا بوفه دكوري به ديوار، نصب قفـل بـه درب كابينـت هـا، لمينـت       :محكم كردن عامل در جاي خود •

 كردن شيشه ها

گير كردن در پشت در بسته، باعث مرگ و زير آوار . مثال تغيير درب ها بگونه اي كه همواره به بيرون باز شوند :تغيير شكل عامل •

 .ماندن بسيار از هموطنان عزيزمان شده است

مانند نصب هشدار دهنده هاي دود آتش در منزل و قرار داشتن خانوار در برنامه هشـدار اوليـه    :نصب سامانه هاي هشدار اوليه •

 اطرات مهم آب و هوايي مانند سيل و طوفان مخ

 مثال با بررسي فرسودگي سيم هاي برق، لوله ها و شيرهاي گاز و تعمير آن ها :تعمير تاسيسات •
 

 . معموال كاهش آسيب پذيري عوامل غيرسازه اي كم يا بدون هزينه مي باشد و به مقدار زيادي از مرگ و صدمات مي كاهد: توجه
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 :خانوادهكيف اضطراري  

دقت كنيد در صورت . ق عقب ماشين شامل اقالم زير باشدوهر خانوار بايد داراي يك كيف اضطراري در منزل و يك كيف اضطراري در صند

 . تا محتويات آن خيس نشود) حتي يك كيسه نايلوني محكم(باران و سيل، كيفي را انتخاب كرده باشيد كه ضد آب باشد 

 هفهرست كيف اضطراري خانواد

 جعبه كمك هاي اوليه 1

 پول 2

 ...)شناسنامه، اسناد زمين، (مدارك مهم  3

 كنسرو/ مواد غذايي خشك  4

 كنسرو بازكن 5

 ...وسايلي مانند چاقو، طناب و  6

 آب  7

 راديو با باطري اضافه 8

 چراغ قوه با باطري اضافه 9

 بيماران/سالمندان/وسايل ويژه نوزادان 10

 )نوار بهداشتي، قرص ضد بارداري(زنان وسايل  11

 كفش محكم 12

 ...)گرم، زير، (لباس  13

 است آنچه كه براي فرد عزيز 14
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 :برنامه ارتباطي خانواده در شرايط اضطراري و باليا

 :راهكارهاي زير توصيه مي شوندمعموال . الزم است هر خانواده برنامه ارتباطي خود را براي شرايط اضطراري و باليا تعريف و تمرين نمايد

 .همه افراد خانواده بايد شماره تلفن يكي از بستگان قابل اطمينان در ساير نقاط شهر يا شهرهاي ديگر را از حفظ بدانند •

محل تجمع خانواده بعد از وقوع يك حادثه از قبل تعيين شود تا در صورت تخريب منزل و گم شدن افراد نهايتا در يكجا بتوانند  •

 .مثال يك ميدان، مسجد محل و غيره. مديگر را پيدا كننده

تعيين محلي كه اعضاي خانواده بتوانند براي يكديگر پيغام بگذارند و آنرا روي ديوار يا درختي نصب كنند تا بتوانند از اوضاع هم با  •

 . خبر شوند
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 :برنامه تخليه منزل در شرايط اضطراري

: تخليه منزل در موارد زير صورت مي گيرد. در هر خانواده بايد برنامه تخليه در شرايط اضطراري تعريف شود و توسط افراد خانوار تمرين گردد

در  مگر. در هنگام وقوع زلزله فقط در نقاط امن ساختمان پناه بگيريد. البته بعد از اطمينان از تمام شدن لرزش هاي آن. پس از وقوع يك زلزله

 . منازل يك طبقه اي كه مطمئن هستند بالفاصله وارد حياط مي شويد

 قبل از وقوع يك زلزله بر اساس هشدار رسانه ها و مسئولين •

 قبل از وقوع سيل يا طوفان بر اساس هشدار رسانه ها و مسئولين •
 

 :در برنامه تخليه موارد زير بايد مد نظر باشند

 در خصوص سيل يك منطقه مرتفع را مشخص نماييد. خانواده مشخص كنيداز قبل محلي را براي جمع شدن  •

 با آرامش خارج شويد •

 قبل از خروج كيف اضطراري خود را برداريد •

 به افراد آسيب پذير كمك كنيد •

 شيرگاز را ببنديد  •

 كنتور برق را قطع كنيد •

 در را پشت سر خود قفل كنيد •
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 :برنامه كمك به اعضاي آسيب پذير خانواده

مثال هاي زير برخي از روش هاي كمك به . هر خانواده بايد افراد آسيب پذير در برابر باليا تعيين و براي كمك به آن ها برنامه ريزي شود در

 :اين افراد هستند

 تعيين يك فرد به ازاي هر فرد آسيب پذير براي كمك به وي در زمان تخليه اضطراري •

 اي مورد نياز افراد بيماراطمينان از ذخيره سازي و برداشتن داروه •

مثال جابجا كردن تخت يك بيمار بستري از زير كمدي . جابجا كردن افراد بستري از مجاورت عوامل غير سازه اي خطرناك منزل •

 سنگين يا شيشه اي

 

 فهرست اعضاء آسيب پذير خانواده

 افراد داراي بيماري مهم  1

 افراد داراي سابقه بستري اخير  2

 زايمان كردهزنان تازه  3

 )جسمي يا رواني(افراد معلول  4

 كودكان 5

 زنان  6

 سالمندان  7
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 :اجزاء سيستم هشدار اوليه موفق

      خوشبختانه مي توانيم از خطر وقوع مخاطرات آب و هوايي مانند سيل، طوفان، آتش سوزي جنگل و غيره زودتر مطلع شويم و خود و 

مالحظه مي كنيد، يك سيستم ) از چپ به راست(همانگونه كه در شكل زير . مي گويند هشدار اوليهبه اين امر . خانواده مان را نجات دهيم

 :جزء زير ميباشد 4هشدار اوليه خوب و موفق شامل 

 دانش مردم  )1

 پيش بيني مناسب  )2

 انتقال به موقع پيام هشدار )3

 عكس العمل مناسب مردم )4

 

اگر بخواهيم سيستم هشدار سيل موفقي داشته باشيم، بايد آموزش به مردم را در اولويت قرار دهيم تا مردم از قبل  پس دقت كنيم،

 . دانش كافي داشته باشند و بتوانند در زمان خطر عكس العمل مناسب نشان دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوليه براي يك منطقه يا محله مراحل و اقدامات پيام هشدار

 )دقت كنيد كه حتما با مسئولين محلي هماهنگ باشيد(

 باره در مردم  دانش قبلي

 خطر

پيش بيني مناسب    انتقال به موقع  

 پيام هشدار 

 عكس العمل مناسب
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 الزماقدام  عنوان مرحله

 سازمان هواشناسي "اطالعيه"معادل  زرد

 .را تشكيل دهيدبحران منطقه يا محله جلسه ستاد  )1
مطمئن شويد كه سيستم ارتباطي شما با باالدست،  )2

خودتان برقرار  منطقه يا محلهپايين دست و مردم 
 . است

 سازمان هواشناسي "اخطاريه"معادل  نارنجي

 .اقدامات مرحله زرد را انجام دهيد )1
 . با باالدست تماس بگيريد )2
 . با ايستگاه هاي پيش بيني تماس بگيريد )3
 . به مردم بگوييد كه آماده باشند )4
به ستاد شهرستان و ساير مراكز ارتباطي اطالع  )5

 .دهيد

 قرمز

بحران منطقه يا محله معادل تصميم گيري ستاد 
از مردم بخواهيد كه منازل را تخليه كنند و به مناطق  )1 براي تخليه 

 .  امن پناه ببرند
 . خطر سيل را به پايين دست اطالع دهيد )2
 . مردم را به نقاط امن هدايت كنيد )3
به ستاد شهرستان و ساير مراكز ارتباطي اطالع  )4

 . دهيد

 :شرايط تخليه
 در باالدستمخاطره اطالع از وقوع  )1
 اعالم ستاد حوادث شهرستان )2
 اعالم باالدست )3
بر احتمال  بحران منطقه يا محلهتوافق ستاد  )4

 مخاطرهوقوع 
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 :اطفاي حريق

 .شما به صدا در آمد از طريق نزديكترين درب خروجي ساختمان را ترك نماييد ساختمانهر زماني كه عالمت هشدار آتش در  •

 .در صورتي كه متوجه آتش سوزي شديد، آژير آتش را به صدا در آوريد •

 .تماس بگيريد 125با  •

 .ش كوچك است، سعي كنيد با كپسول اطفاي حريق آن را خاموش كنيدتاگر آ •

 . رگز اجازه ندهيد كه آتش بين شما و درب خروجي قرار گيرده •

 . اگر آتش به تجهيزات الكتريكي توسعه يافت، آنها را از برق بكشيد •

 .)و در صورت وجود، نگهبانان را در جريان بگذاريد(اگر قادر به خاموش كردن آتش نيستيد، سريع از درب اضطراري خارج شويد  •

 .اگر سرد بود با احتياط خارج شويد. سته، آن را با پشت دستتان لمس كنيدقبل از باز كردن درب هاي ب •

 .اگر اطاق را دود گرفته است، خود را خم كرده و خارج شويد •

 .ها را قفل نكنيدب درولي  ها و پنجره ها محدود كنيدب مكان با بستن درالحد ارا آتش سوزي مي توانيد اگر  •

 .ه ننماييدهرگز از آسانسور طي آتش سوزي استفاد •

 .ساختمان را به عنوان آخرين پناهگاه استفاده كنيدطبقات فوقاني . از پله ها براي تخليه استفاده نماييد •

 . كفش هاي پاشنه بلند نپوشيددر زمان تخليه  •

 . و ساير مايعات خودداري كنيد، زير خظر ريختن و ليز كردن مسير و زمين خوردن وجود داردبطري آب در زمان تخليه از بردن  •

 .برنگرديدساختمان  مسئولين ايمني بهبدون اجازه  •

 . مسئولين ايمني باشيدبراي ورود دوباره به ساختمان منتظر دستور  •

اين مراحل اصطالحا (مراحل زير را انجام دهيد كپسول هاي آتش نشاني و نبود تهديد جدي از آتش هاي كوچك اطفاء براي  •

PASS ناميده مي شود كه مخفف حرف اول كلمات زير است:) Pull - Aim - Squeeze – Sweep :( 

  .بكشيدموجود در دسته كپسول را ضامن  .1

 .آن را به طرف قاعده آتش نشانه رويد .2

 .دسته كپسول را فشار دهيد .3

 )دقت كنيد قاعده آتش را هدف قرار دهيد(.حركت دهيدو شلنگ را بصورت جارويي  متر از آتش ايستاده 3با فاصله حدود  .4
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 )چپ به است( PASSمراحل اطفاء حريق يا  -شكل
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 :كمك هاي اوليه پزشكي

البته توصيه مي شود تك تك . اين آموزش بايد بطور ساالنه تكرار شود. در هر خانوار بايد حداقل يك نفر آموزش كمك هاي اوليه را ديده باشد

 . سال خانوار اين آموزش ها را دريافت نمايند 6اعضاي باالي 
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 :برنامه مديريت باليا در سطح محله

مثال آموزش . هالل احمر و غيره ممكن است برنامه اي براي مديريت باليا در محله شما در جريان باشدتوسط برخي سازمان ها مثال شهرداري، 

    توصيه. جستجو و نجات، كمك هاي اوليه، شناسايي نقاط پرخطر، نصب كانكس هاي ذخيره لوارم شرايط اضطراري، تمرين و مانور و غيره

در اينصورت نه تنها ممكن است خود شما از يك حادثه نجات پيدا كنيد . مي شود تمام اعضاي خانوار بطور فعال در اين برنامه ها مشاركت كنند

 !واقعا لحظه لذت بخشي خواهد بود. بلكه مي توانيد به ساير اعضاي خانواده و همسايگان نيز ياري برسانيد و ناجي جان آن ها بشويد
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 مانور خانواده طراحي 

براي اينكه مطمئن شويم يك خانواده تمـام آمـوزش هـا را فـرا گرفتـه      . هر چقدر كه دانش داشته باشيم تا وقتي كه عمل نكنيم، بي فايده است

نيد مراحل زير را بـه  مي توا. مانور انجام دهد) ترجيحا دو بار(بهتر است هر خانوار حداقل سالي يكبار . است، بايد يك مانور را اجرا و ارشيابي كند

 :خانواده توصيه كنيد

 .تمام اعضاء خانواده جمع شوند )1

 مثال آمادگي در برابر زلزله: هدف مانور را بيان كنند )2

بگويند كه چه كارهايي بايد انجام شود، مثال اعالم شروع مانور، رفتن زير ميز، بسته بودن آسانسور، برداشتن كيف اضـطراري، كمـك    )3

 ...به فرد سالمند و 

 هر عضو خانواده يك كار را تقبل كند )4

 )مثال با زدن روي ميز يا زنگ زدن ساعت كوك شده(با اعالم آغاز مانور، هر كس وظيفه خود را انجام دهد  )5

 دقيقه طول مي كشد 5تا  3كل زمان انجام مانور  )6

 ردبعد از مانور همه با هم بحث كنند كه چه اشكاالتي وجود داشت و براي رفع آن بايد چه ك )7

 

 خالصه

 .براي اطمينان از آموزش بايد مانور خانواده برگزار شود •

 .مانور انجام دهد )ترجيحا دو بار(يكبار  هر خانوار بايد حداقل سالي •

 .دقيقه طول نمي كشد 5تا  3انجام مانور بيش از  •

رفع آن بايد بعد از هر مانور همه اعضاء خانوار با هم بحث كنند كه چه اشكاالتي وجود داشت و براي  •

 .چه كرد

 
 


