
 

 زلزله  چیست ؟ 

زلزله از پدیده های طبیعی است که در طول  اواریو               

حیات بشر ،  بارها انسان را به وحشت انداخته و باعو              

اخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه باالفات انسانوی         

شدید و داغ دار نملدن انسان بلده است. برنامه ریزی و            

آمادگی شما باع  می شلد که در هنگام وقلع حوادهوه            

 خلنسرد، ولی ملهر رفتار کنید.

 وسایل ضروری :

. جعبه کمکهای اولیه شامل باند و گاز، ابزار استریول،       1

پماد سلختگی، آنتی بیلایک، آسپرین، یوک قویو وی            

کلچک، قطره چشمی، و داروهای ملرد نیاز که هر فرد          

 به طلر معمل  در آن استفاده می کنند.

. یک درفتر یادداشت، شامل شمواره اولوفون هوای                2

 ضروری مراکز امداد و نجات چراغ قله و بااریهای اازه

 . رادیلی ارازیستلری با بااری های شارژ شده.3

 . یک کپسل  کلچک آاش خاملش کن4

 . دستکش ضخیم و کفش سبک5

. وسایل بهداشت فردی مانند حلله، صابلن، مسولا،،         6

 خمیر دندان، پلدر شلینده، دستما 

 . انبردست و پیچ گلشتی، بیل و یک کلنگ کلچک7

 

لیتر آب برای هرکدام از افوراد در یوک              4. آب حداقل     8

ظرف نشک ذخیره کنید. ظرفها باید بصلرت مراب از نظر           

 اازگی و سالمت کنتر  شده و اعلیض شلنده.

. ملاد غذایی، شامل برای سه روز بر اساس اعداد اعضای            9

خانلاده مانند غذاهای کنسروی، کمپلت، بیسکلیوت، آب         

 نبات و غیره.

های ایمنی قبل از وقوع زلزله در مررازرز              توصیه 

 اداری :

            قطعات ازیینی سقف ها ملرد بازبینی قرار گیرند اوا

 اطمینان حاصل شلد که امن نصب شده اند.

             المپ های مهتابی که بر روی سقف قرار دارند بوایود

در جای خلد محکم شده باشند و در صلرت لزوم بوه            

 وسیله دو سیم در دو طرف آنها مهار شلند .

      ها به کمک بسوت هوای          کمدها و فایل ها و کتابخانه

 مناسب به دیلار محکم شلند.

         ملاد آزمایشگاهی خطرنا، و قابل اشتعا  در ظوروف
هوای     نشکن یا پالستیکی قرار داده شده و در قفسوه         

 دردار نگهداری شلد .

         ،ماشین های اداری بزرگ و سنگین مانند کامپیلارها
چاپ و اکثیر، که امکان دارد هنگام زلزله جابجا شده       
و یا منجر به بسته شدن درها و راههوای خوروجوی              

های محکوم     گردد به وسیله بست های فلزی یا اسمه       
 مهار شلند .

              بایگانی و انبار از اماکنی هستند که به علوت وجولد
وسایل قابل اشتعا ، پس از وقلع یک زلزله شدید و           
آاش سلزی احتمالی در معرض خطر قورار دارنود.            
بنابراین باید سعی شلد که للازم آاش زا، مانند: نفت           

هوای     و گاز از وسایل قابل اشتعا : مانند کاغذ، کیسه 
ها و ...دور نوگوه             گلنی و نایللنی، کارالن ها و جعبه      

داشته شلند و این اماکن به وسایل اطوفواح حوریو               
 مجهز شلند.

        های شیوشوه      از قرار دادن میزهای کار در کنار پنجره
 ای و آویزها خلدداری کنید.

            کانا  های کللر و هلاکش باید به طری  مناسبی در
جای خلد محکم شده باشند اا احتما  پرااب شودن          

 آنها وجلد نداشته باشد .

                     ملاد خطرنا، و قوابول اشوتوعوا  در خوار  از
 ساختمانهای اداری نگهداری شلند.

              ارغیب کارکنان به شناسایی کامل سواخوتوموان و
 بخصلص مناط  خطرنا، و راههای اضطراری 

 



 

               وسایلی را که در اهر حرکت امکان اللید جورقوه و
 آاش سلزی دارند، مانند بخاری را مهار نمایید.

             از محل کنتلر آب، برق و گاز اطالع داشته باشند اوا
در صلرت لزوم بتلانند با سرعت، جریان آنها را قطع          

 کنند.
           آملزش کارکنان برای استفاده از کپسللهوای آاوش

نشانی در ملاقع للزم و نحله اطفاح حری  به وسویلوه     
 آنها

              در زیر میزشان مکانی خاص برای ملاقع خوطور را
 داشته باشند

           آملزش کلیه کارکنان هر واحد در ملرد اهیه جعبوه
للازم ضروری زمان زلزله، قرار دادن آنها در مکانهای         

 قابل دسترسی و مشخص شده.
 

های ایمنی هنگام وقوع زلزله در مررازرز            توصیه
 اداری :

             اعتماد به نفس داشته باشید و آرامش خلد را حفو
 کنید.

  ها و یا فایل هایی که در جای خلد محوکوم              از پنجره
 نیستند، دور شلید.

           از وسایل برقی که احتما  حرکت، افتادن، یا پراواب
 آنها وجلد دارد فاصله بگیرید.

 .از وسایل قابل اشتعا  و خطرنا، دور شلید 
 .به سمت درهای خروجی عملمی هجلم نبرید 
 .از پلکان و آسانسلر استفاده نکنید 
          با سرعت در جاهای امن ساختمان مانند: چهارچلب

 .در، گلشه دیلار و زیرمیز کار خلد پناه بگیرید

 های ایمنی بعد از وقوع زلزله در مرازز اداری:   توصیه

             در صلرت احساس بلی گاز، از زدن کلیدهای برق و یا

روشن کردن وسایل برقی و گازی اکویوداخ خولدداری             

کنید. زیرا ممکن است اللید جرقه کند و گاز ناشی از             

 های شکسته شده را مشتعل سازد. للله

            در صلرت وقلع آاش سلزی، با شکستن شیشوه روی

 زنگ خطر، ماملران آاش نشانی را خبردار کنید.

 .از الفن )مگر در ملاقع اضطراری( استفاده نکنید 

 .از کشیدن سیگار خلدداری کنید 

                از مناط  سست ساختمان که فوروریوخوتوه اسوت و

 هم نین از مناط  خطرزای ساختمان دور شلید.

            برای کسب آخرین اطالعات و دسوتولرالوعومول هوای

 ضروری از رادیل استفاده کنید.

           چلن احتما  لرزش های بعدی وجلد دارد، در صولرت

امکان اا لحظاای پس از لرزه اصلی در جای امن خولد             

 باقی بمانید و سعی نکنید از آن محل خار  شلید.
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