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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

الهیجان دکتر پیروزبیمارستان   

 سیل

نکات زیر را برای رانندگی در شرایط سیل به خاارار            

 بسپارید:

      سانتیمتر آب میتواند به    پانزده  در بیشتر خودروها ارتفاع

کف خودرو برسد و کنترل آن را مختل نماید و حتتت                

 باعث توقف آن شود. 

                خودرو و وسایل نقلیه، محل امن  در مقابتل بتا ستیتل

نیست، اگر وسیله نقلیه شما )به علت فرو رفتن در آب یا             

گل( از حرکت ایستاد، فورا آن را ترک کرده و به متحتل               

 مرتفع بروید.

      سانتیمتر، بیشتتتر ختودروهتا را          سی  ارتفاع آب در حد

 کندشناور م 

   سانتیمتر آب در حال حرکت میتوانتتد هتتر     شصت

 خودروی  را شناور کند.

 

 اعالم کنند

  های  که اطرافش را آب احاطه کترده استت           از ساختمان

 دور شوید.

              هنگام ورود به منزل کامال احتیاط کنید. ممکتن استت

های ساختمان آسیب دیده باشد ول  در ابتدا خرابت           پ 

 دیده نشود و ظاهر خانه سالم به نظر بیاید.

             سع  کنید در طول روز به منازل بازگردید تا استفاده از

 وسایل روشنای  الزم نباشد.

              چنانچه مجبور هستید شبانه با خانه بازگردید، ختیتلت

محتاط باشید. از فانوس، مشعل و کبریت بترای روشتن             

کردن ساختمان استفاده نکنید. چراغ قوه را نیز قبتل از             

 ورود به ساختمان روشن کنید.

 .لوازم برق  را قبل از استفاده کنترل و خشک کنید 

           هتای ختود     چون سیل باعث خارج شدن مارها از النته 

 م  شود بعد از سیل مراقب مار گزیدگ  باشید.

    های عفونت  متانتنتد       پس از سیل احتمال شیوع بیماری

، وبا، حصبته    های دستگاه گوارش از جمله هپاتیت     عفونت

های الزم بهداشت فردی و عموم       و ... وجود دارد مراقب       

 به عمل آید.

             هر چیز خیس ومرطوب را تمیز و ضد عفون  کنید زیترا

گل و الی باق  مانده از سیالب، حاوی مواد شیمیای  و             

 فاضالب  است.

            اگر مخزن توالت، کاسه توالت، تصفیه خانه و تاسیساتت

مانند آن آسیب دیده است، در صورت امتکتان، آن را               

های زهکش  در صتورت آستیتب          تعمیر کنید. سیستم   

 اندازد.دیدن، سالمت  و بهداشت افراد را به مخاطره م 

 



 سیل

ترین دلیل وقوع سیتل     باران سنگین و ذوب سریع برف مهم      

افتد که کانال رودختانته یتا          است. سیل هنگام  اتفاق م      

مسیر طبیع  جریان آب نتواند ظرفیت طغیان را تتحتمتل       

هتای  انتد از  بتاران       کند. عوامل موثر در این شرایط عبارت       

سنگین، ذوب سریع برف، تخریب سدها، وجود تتوفتان و             

ها در طبیعت از قتبتیتل        نفوذ آب به ساحل و دخالت انسان      

 ها و مراتع و غیرهنابودی جنگل

 اقدامات قبل از وقوع سیل

                   از ساختن خانه در حریم رودختانته، بته طتور جتدی

 بپرهیزید.

            برای زمان وقوع  سیل در ظروف مطمتنتن، آب ستالتم

 ذخیره کنید.

 مقداری غذا به صورت کنسرو ذخیره کنید 

 وسیله روشنای  )چراغ قوه، شمع و...( تهیه گنید 

      کنید که به طور دایم بتا ختطتر           اگر در جای  زندگ  م

سیل گرفتگ  مواجه هستید، با استفاده از مصالح مناسب         

و تمهیدات الزم، ساختمان خودرا ضتد آب کتنتیتد و                

دیوارهای زیر زمین را با عایق ضد آب بپوشانید تا جلوی            

 های بعدی گرفته شود.نفوذ آب و آسیب

             برای جلوگیری از برگشت آب سیل و فاضالب از طتریتق

هتای کتنتتترل       مجاری فاضالب به داخل منزل، دریچته      

 فاضالب تعبیه کنید.

 اقدامات حین وقوع سیل

             برای اطالع از وضعیت و نیز گرفتن دستورهای الزم بته

رادیو، تلویزیون و یا اعالم خبر از طریق بتلتنتدگتوهتای               

عموم  گوش دهید در صورت دستور تخلیه داده شتد،            

 بالفاصله این کار را انجام دهید.

  های به ظاهر آرام دوری کنید. بته       ها و جویبار  از فاضالب

ها های فاضالب، تنگه  ها، کانال خاطر داشته باشید جویبار   

 و ... نیز میتوانند به ناگهان دچار سیالب شوند.

           در صورت  که در مناطق کم ارتفاع زندگ  میکنید خیل

ها سریح محل را ترک و به مناطق مرتفع، دور از رودخانه          

 و نهر ها بروید.

              ، جریان آب، برق و گاز را برای جلوگیری از آبگرفتتتگت

 برق گرفتگ  و انفجار قطع کنید.

         سانتیمتر آب در      51در جریان آب راه نروید چرا که تنها

حال حرکت میتواند باعث برهم خوردن تعادل شمتا شتود.           

اگر مجبور به حرکت در آب شدید از مسیری بروید که آب        

کند. برای این که از استحکام زمین جلوی پتای   حرکت نم  

 خود مطمنن شوید از یک تکه چوب دست  استفاده کنید.

               در منطقه سیل زده رانندگ  نکنید. اگر ستیتل اطتراف

ماشین شما را فرا گرفته است، خودرو را رها کنید و بته              

یک منطقه مرتفع بروید وگرنه جریان ستیتل شتمتا و             

 خودروتان را خیل  سریع با خود م  برد.

               هرگز از درختان در معرض سیل به عنوان متحتل امتن

 استفاده نکنید.

     هتا  های چوب  سست روی رودخانته     در هنگام سیل از پل

 عبور نکنید.

  حیوانات اهل  و اشیای قابل حمل را بتایتد           وسایل نقلیه ،

 به نزدیکترین محل مرتفع انتقال دهید.

             هیچگاه به تنهای  در یک ناحیه سیل زده به این طرف و

 آن طرف نروید.  

               در صورت باال آمدن سطح آب، از توقف در منطتقته آب

 گرفته به هردلیل بپرهیزید.

    ها و سواحل از عبور دادن حیوانات اهل  از عرض رودخانه

 آنها در زمان بارش شدید باران و وقع سیل بپرهیزید.

     های جاده باشید. با دنتده        در هنگام رانندگ  مراقب پیچ

سنگین حرکت کنید چون در این مواقع ترمزها در آب            

 کنند.به خوب  کار نم 

 اقدامات بعد از وقوع سیل

             خود را به نزدیکترین محل امدادرسان  هالل احتمتر یتا

سایر مراکز امدادرسان  برسانید. غذا و البسته و ستایتر               

 های اولیه در آنجا موجود است.کمک

               برای اطمینان از سالم بودن آب آشامیدن ، حتتتمتا بته

گزارش اخبار محل  توجه کنید و آب آشامیدن  را قبتل            

 از مصرف بجوشانید.

           از سیالب دوری کنید زیرا ممکن است با روغن، گازوییل

یا فاضالب آلوده شده باشد و یا احتتمتال دارد در اثتر                 

تماس با خطوط نیروی برق زیرزمین ، جریان برق پتیتدا     

 کرده باشد.

 .از آب در جریان فاصله بگیرید 

       به مناطق  که سیل عقب نشین  کرده است توجه کنیتد

هتا در اثتر       ها و جتاده   زیرا ممکن است استحکام خیابان    

جریان سیل ضعیف شده باشد که در این صورت ممکتن           

 است در اثر وزن خودرو فرو برود.

 از خطوط فشار قوی دوری کنید 

               زمان  به خانه بازگردید که مسنوالن وضعیتت را امتن


