
 

  
  مقدمه
 زمين لرزه در هر سال وجـود دارد كـه از            500،000حدود  

اما زمين  . شود  تواند احساس مي     تا مي  100،000اين تعداد   
با رشـد سـريع شـهرهاي       . افتد   بزرگتر كمتر اتفاق مي    ٔلرزه

بزرگ در منـاطق پـر خطـر زمـين لـرزه، برخـي از زلزلـه                 
دهند كـه ممكـن اسـت زلزلـه زنـدگي             شناسان هشدار مي  

:  ليون ها نفر را بگيرد و در تعريف آن گفتـه شـده اسـت              مي
 است كه بـه علّـت آزاد شـدن          زمينزلزله لرزش و جنبش     

 زمـين   ٔپوسته گسلهاي ناشي از گسيختگي سريع در       انرژي
  .دهد در مدتي كوتاه روي مي

ي و لحظه اي بـودن زمـان وقـوع زلزلـه، الزم             بدليل ناگهان 
است براي مقابله با آن از قبل آموزشـهاي الزم را كـسب و              

تـا در لحظـه بـروز       . هاي مربوط به آن عمل نمود       به توصيه 
خطر بتوان مناسب ترين عكس العمل را به كار گرفت و از            

  .خطرات احتمالي ناشي از آن در امان بود

 :آمادگي فردي

 كه بايد در هنگام وقـوع زلزلـه انجـام دهيـد             در مورد آنچه  
فكر كنيد، برنامه ريزي و آمادگي شما باعث مي شـود كـه             
. در هنگام وقوع حادثه خونـسرد، ولـي مـوثر رفتـار كنيـد             

ايـستگاه  . نزديكترين محلهاي امدادرسـاني نظيـر درمانگـاه       
كيفي حاوي وسايل . آتش نشاني و پليس را شناسايي كنيد   

ز وقـوع زلزلـه آمـاده كنيـد و آن را در             ضروري براي بعـد ا    
محل امني كه دسترسي به آن در موقع لزوم راحـت باشـد             

  . قرار دهيد

  

  

  :وسايل ضروري

جعبه كمك هاي اوليه شامل باند و گاز استريل، مواد                ·
ضدعفوني كننده، پماد سوختگي و آنتي بيوتيك، اسپيرين،  

زشـك بـه   قيچي، قطره چشمي و داروهايي كه بـا تجـويز پ         
  طور منظم استفاده مي كنيد 

دفترچه اي حاوي شـماره تلفـن هـاي ضـروري و                     ·
  مراكز امدادي 

  چراغ قوه با باطري يدك          ·

  كپسول كوچك اطفاء حريق          ·

حولـــه، صـــابون، (وســـايل بهداشـــت شخـــصي          ·
  ...) خميردندان و مسواك، پودر شوينده، دستمال كاغذي و 

  انبردست و آچار، بيل و كلنگ          ·

   ليتر آب براي هر فرد 4حداقل          ·

مواد غذايي فاسد نشدني به تعـداد افـراد خـانواده                    ·
   روز 3براي مدت 

  

  

  

  هاي ايمني هنگام وقوع زلزله در منزل توصيه

اگر در هنگام وقوع زلزله در منزل هستيد رعايت موارد زير            
  : ضروري است

ها و از كمـدهاي بلنـد و وسـايلي كـه             از پنجره          ·
  امكان افتادن آنها زياد است دور شويد 

زيرميزها، نيمكت و يا تخت پناه بگيريد و اگـر                   ·
هـاي آنهـارا      بر اثر لرزش زلزله حركت كردند پايـه       

  محكم با دست نگاه داريد و با آن حركت كنيد 

وارهـاي درونـي سـاختمان پنـاه        هـاي دي    گوشه         ·
  بگيريد و با بازوان از سرتان محافظت كنيد 

  از پلكان و آسانسور استفاده نكنيد          ·

اگر به جاي امنـي دسترسـي نداريـد و در جـايي                   ·
مثل راهرو هستيد بـه كنـار ديـواري برويـد و بـه              
حالت نشسته سر را به طرف زانوها خم كرده و آن 

 بپوشانيد و كف دستها را در پشت سـر          را با بازوها  
  .به هم قالب كنيد

  :اقدامتی که نبايد بعد از زلزله انجام دهيد 

كليدهاي برق را روشن نكنيد و اگر بـوي گـاز                    ·
احساس كرديد از كبريت و فندك و دسـتگاههاي         

  با شعله باز استفاده نكنيد 

  
  



 
  

 كـه در    سيم هاي بـرق افتـاده و يـا وسـايلي                   ·
  تماس با آنها هستند را لمس نكنيد 

از تلفــن مگــر در مــوارد اضــطراري اســتفاده          ·
  نكنيد 

هاي   از خوردن مواد غذايي روباز مجاور شيشه               ·
  شكسته خودداري كنيد 

  از آسانسور استفاده نكنيد .       

در خانه آشـپزي نكنيـد و در محـيط بيـرون، از                   
  الي استفاده كنيد منقل هاي ذغ

براي بازديد بيـرون نرويـد، خيابـان را بـراي                    ·
  رفت و آمد وسايل نقليه باز نگه داريد 

كساني را كه آسـيب هـاي جـدي ديـده انـد                 ·
حركت ندهيد مگر اين كه مكان آنها ناامن باشد         

  . و يا وضعيت آنها خيلي خطرناك باشد

  :اقداماتي كه بايد انجام دهيد

 ها آماده كنيد  لرزه خودتان را براي پس  
         زخمي ها را براي دادن كمكهاي اوليه چك

  كنيد 

  

 

  خطرات آتش سوزي را چك كنيد  
            اگر بوي گاز احساس كرديد، شير اصـلي گـاز را

  ببنديد 
   وســايل الكتريكــي و بــرق كــشي ســاختمان را

  بازديد و فيوز برق را خاموش كنيد 
 اگر شكسته شـده     هاي آب را بازبيني كنيد،      لوله 

باشــد و يــا آب نــشت كنــد شــير اصــلي آب را  
  ببنديد 

 هاي فاضالب را چك كنيد،  لوله  
          ساختمان را از نظر خرابي بازرسي كنيد، اگر به

  نظر خطرناك مي رسد آنجا را ترك كنيد 
  ،كفش و لباس ايمني بپوشيد  
            از راديو ترانزيستوري و يا راديـو اتومبيـل بـراي

  فاده كنيد گرفتن اطالعات است
 درهايي را كه بسته شده اند باز كنيد .  
        به درخواستهاي كمك مأمورين انتظامي، آتـش

نشاني و هـالل احمـر و سـاير سـازمانها پاسـخ             
  مثبت بدهيد 

         با مسئولين امدادرساني همكـاري صـميمانه اي
  داشته باشيد 

           از سالمت همه افراد خـانواده اطمينـان حاصـل
  كنيد 

  

  
  

  زلزله رد ايمني و آمادگي
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