

رن ب ه نتههاس تش ه یص اهههد در النههز د الحههل کههار در نتهالری هل
ش صیما آالاده جمایید.
وسایل ضروری:

قبل از وقوع زلزله چه کار کنیم؟

آمادگی فردی:
باید به کارهایی که به هنگام زلزلهه نجاهام اهنهیهد دند کهاال که
کنید .المکه نتهد در النهز یها در تهال نتممااها د در لها
تماشای تئات د در نتمادیهمد بها د تهماجما د در لها زنجنهد ی یها
الشغه نجاام تای کارهای ر زال ه باشید .ب جاالهه ریهزی آالهاد ی
بااث الیشهد که شما بهنگام زلزله دی اهجس د آرنم لهی الههر
باش هید .بای هد جزدیکم ه ی ال نکههز نالههدند جاهها الاجنههد ک نیکهههاد
آتشنشاجی ال نکز پ یس رن بشناتید.
یک کیف شاالل ض ریم ی تایل رن آالاده که ده در یهک الکها
نال قابل دتم س ق نر دهید تا بعد نز زلزلهه الههرد نتهمهاده قه نر
دهید .الهمم ی جیازها بعهد نز زلزلهه ارارتنهد نزغ تغ یههد بهدنشهدد
کمک به دیگ ن کهه به نی نیه ام یها جیهاز بهه
ام یا جاا
ند نتی دنریم که تمع آ ری آجها بعد نز زلزله المک نتد غی المک
باشد .پس بهم نتد آجها رن قرل نز قهع زلزله آالاده کنیم در یهک
کیسه در یک الکا نال ق نر دهید.
با نی تاهیزن شما الیمهنجید اهد ااجهنده اهد رن بعد نز زلزله تها
رتید جی های نالدند جاا تا ههماد د تااد یها بیشهم در
ااجهد الحل کار یا نتهالریل اهد لهظ کنید.شما باید الایحماج اهد

 .1تعره کمکههای ن لیهه شهاالل باجهد هازد نبهزنر نتهم یلد پمهاد
تهامگید آجمی بیهتیکد آتپ ی د یک قیچی کهچکد قط ه چشمید
دنر های الهرد جیاز که ه کدنم نز ناضای ااجهنده بطهر العمهه در
آ نتمهاده الی کنند.
 .2یک د م یاد دنشدد شاالل شهماره ت هه ههای ضه ری ال نکهز
نالدند جاا چ نغ قهه بات یهای شارژ
 .3رندیهی ت نزیسمهری با بات ی های شارژ شده.
 .4یک کپسه کهچک آتش ااالهش ک
 .5دتمکش ض یم کهش ترک
 .6تایل بهدنشد دی الاجند لهلهد صابه د السهنکد امی دجدن د
پهدر شهیندهد دتمما
 .7نجر دتد پیچ هشمید بیل یک ک نگ کهچک
 .8آب لدنقل  4لیم آب ب نی ه کدنم نز ن ند در یک ظ ف جشک
ذای ه کنید .ظ ها باید بصههر ال تها نز ج ه تهاز ی ته الد
کنم شده تعهیض شهجد.
 .9الهند غ نیید شاالل ب نی ته ر ز ب نتاس تعدند ناضهای اهاجهنده
الاجند غ نهای کنس ید کمپه د بیسکهیدد آب جرا غی ه.
تهصیه های نیمنی قرل نز زلزله در النز
با یاد ی ی تهصیه های نیمنی بکار ی ی آجها هه شه ص قهادر
نتد که زجد ی اهد اهیشا جدن اهد رن در ب نب اطه ن زلزلهه
لهظ جماید.
برآوردهای ایمنی:
· آتیا پ ی ی النز اهد در ب نب زلزله رن ب آ رد جمایید .آتشسهزی
که نز زلزله لاصل الیشهدد الیمهنجد در نر شکسمگی لهله ههای آب
از یا تدنئی در نتصاال آجها نتهاق بیهمد .بناب نی باید آبگ الک
تای تاهیزن جهد تهز ازتهز رن با پیچ الهه ه ب یهه تهایل

الهتهد در تایشا الحکهم برندیهد در صههر نالکها نز نتصهاال
نجعطاف پ ی نتمهاده کنید.
· شما باید نشیاء تنگی الاجند کماب اجه هاد های آ بزن چ نغها
رن در تای اهد الحکم کنید.
· نشیاء تنگی بزرگ رن در ردیههای پایی قهسه ها قه نر دهیهد
تا یل رن ب نتاس آیی جااله های نیمنی به دیهنر المصل جماییهد [
نلرمه در نی ن ب نی نینگهجه الهنرد آیی جااله نی تهد جدنرد العمهال
ب نتاس تا به صنعمکارن نجاام الیپ ی د یا در صهر نالکا باید
نز آیی جااله های تای کشهرها نتمهاده شهد].
یهزد کمهدهای ب نهد
· لهنزم تنگی ب ند النز الاجند ی چا
قهسه های کماب بعنهن نشیاء غی نیم به لساب الیآیند کهه بایهد
آجها رن در الحل اهد الحکم کنید .ن ه آجهها نیمه جیسهمند بایهد در
هنگام زلزله نز آجها د ر شهید.
· لهله های آبگ الک د ت ههای شی نجی رن چهک کنیهد نلممها
ن ماد آجها به هنگام زلزلهه رن کهاهش دهیهد .بایهد الهنظها نشهیای
یاها آ یهزن
الهتهد در قسممهای اارتی تاامما الاجند کهل
در کنار پنا ه ها باشید آجها رن کهاال نیمه جماییهد یها بهه تهای
دیگ ی النم ل جمایید.
· در نال تااد تاز همچنهی بازتهازی تهاامماجهای قهدیمی
ب نی کاهش اط ن زلزله باید ب نتاس آیی جااله های تهاامماجی
امل جمایید.
· ب نی شناتایی الکاجهای نیم د رنههای ا تی شهی های نصه ی
آب از تهیچ نص ی ب قد یک ج شه نز النز اهد تهیه جمایید.
· کیف لا ی تایل ض ری رن در الکا الطمئنی که دتم تهی بهه
آ آتا باشدد ق نر دهید الحل ق نر ی ی آ رن به تهای ناضهای
ااجهنده جیز نط ع دهید.
ناضای ااجهنده بایدغ
· همه ناضای ااجهنده باید جحهه قطع ت یا ب ق یا بسهم شهی
که نص ی آبد از غی ه رن نبگی جد.

· تا آجاا که المک نتد همه ناضهاد کمکههای ن لیهه رن یادبگی جهدد
ب نی نینکه بعد نز یک زلزله شدیدد درالاجگاهها بیمارتماجها بشهد
پ نزدلام اهنهند شد بناب نی دتم تی به نالکاجا پزشکی بسیار
دشهنر الیگ دد.
· ه نز چندی ن ند ااجهنده با ض یک زلزله در النز د بهه تمه ی
ام یا نیمنی پیشگی ی در ال ابل آ با همکاری ناضای اهاجهنده
بپ دنزجد.
لهندث جا هنر نلممهالی کهه المکه
· ناضای ااجهنده باید نتهاقا
نتد در نر زلزله در النز ر ی دهد نز بی بر جد ب نی الثا المکه
نتد الارهر شهجد که الحل اههنب اههد رن نز کنهار پناه ه هها د ر
کنند .ا تی ها رنه ر ها رن چک کنند نشیایی که المک نتهد
بااث السد د شد آجها شهجد رن به الحل دیگ ی النم ل جمایند.
· الحل دربهای اه ج نضهط نرید زجگههای ناه م اطه کپسهه
آتشنشاجی رن باید بدنجند تا در زالا الناتا ب اص ه نز آ نتهمهاده
کنند.
· نز الهار همسایگا اهد نط ع دنشمه باشهند چه ن کهه نیه ناله
الیمهنجد تعدند ر زهای زجده الاجد تها رتهید جی ههای نالهدندی رن
ن زنیش دهد.
· ه نز چند اهی بایهد بحهث زلزلهه تهای اطه ن طریعهی در
ااجهنده الط ح شهد تهصیه های الزم یادآ ری دد.
تهصیه های نیمنی قرل نز قهع زلزله در تاامماجهای ندنریغ
در صهرتی که تاامما ندنری شما بهد ال ا الهد الزم در ال ابهل
زلزله های شدید الیراشد با همکاری الشها رن ن ه ند اره ه به نی
ال ا م تازی نی تاامماجها نقدنم جمایید.
· قطعا دکهرنتیه در ت ف نتاقها رن الهرد ب رتی ق نر دهید در
صهر جیاز آجها رن تعمی کنید.
· الالپهای الهمابی ( هرتند) در ت ف نتاقهها بایهد در الحهل اههد
کاال الحکم بسمه شده تهتط د تیم در د نجمها الهار شهجد.
· چ نغها باید بصهر کاال الطمئ به ت ف المصل شهجد.

· ب نی ت ه ی ی نز ن ماد کاجالهای تههیه ههند نی قطعا بایهد در
الحل اهد به ط ز صحیحی الهار شهجد.
· ب ند هها که در قسممهای ال م ف رنه ها جصها شهده نجهدد بایهد
الحکم بسمه شهجد تا تکاجهای آجها به هنگام زلزله کاهش یابهد .چه ن
که تهد آجها در تاامما ض ری نتهد ( .به نی نرتها پیاالههای
ض ری)
· الحل ق نر دند تیسمم ههای ال هاب نتی نرترهاطی بایهد بهدقد
ب رتی شهد نز نیمنی آجها نطمینا لاصل دد.
· تیسمم نرتراطی دنال تاامما نز ط یق ت هنهای بیسیم قابهل
لمل در ه قسمد الحل تمع آ ری نط اها نز ن ه ند ضهعید
الحل رن به رنلمی نالکا پ ی الیسازد.
· کپسهلهای آتشنشاجی به هم نه رنهنمای نتمهاده نز آجها در هنصل
العینی ق نر دهید کارالندن رن نز الحل آجها آ اه تازید.
· الکاجهای آتهیا په ی دناهل تهاامما نز قریهل آزالایشهگاهها
کار اهها رن شناتایی ک ده آجها رن نیم جمهده نشیاء رن در الحهل
اهد رابد جمایید.
· در تمام طر ا نتاقها لیسد نتاالی کارالندن رن تهیه جمایید.
· ج شه نی نز تمهام الکاجههای الههمد نتاقههاد رنه ههاد رنه پ هه هها
الهقعید نجرارها تهیه جمایید.
· لیسمی نز تمام دنرنیی ها تایل قسممهای ال م ف ب نی به آ رد
ا نبی های نلممالی پس نز زلزله تهیه جمایید.
· لیسمی نز شماره ت هنهای ض ری شاالل آتش جشاجید بیمارتماجها
درالاجگاهها تهیه جمایید.
· با همکاری کارالندن در ب شهای ال م ف تاهیزن ندنری لاهیم
الاجند کاالپیهت هها دتهمگاههای کپهی رن بها بسهمهای هزی یها
کم بندهایی برندیدد چ ن که نلمما تاباهایی آجهها بهنگهام زلزلهه
تهد دنرد المک نتد بااهث نجسهدند دربهها رنهههای ا تهی
شهجد.

· با همکاری کارالندن قهسه هاد ای هها کماب اجهه هها رن بصههر
الناتری به دیهنر المصل جمایید.
· نشیاء تنگی رن در قهسه های بایگاجی ق نر جدهید چ ن که نلمما
ت هط آجها تهد دنرد.
· نز کارالندن ب هنهید که الیزهای کار اهد رن در کنار پنا ه هها
یا زی الالپها نشیاء آ یزن ق نر جدهند.
· پارتیش ها رن در الکا اهد با بسد زی برندید.
· الطمئ شهید کهه کارالنهدن درب ای هها رن قمهی کهه نتهمهاده
جمیکنندد قهل کنند.
· با هم همکاری جماییدد نشیایی الاجند آبگ الک که نلمما نشمعا
آجها تهد دنرد رن کنم جمایید.
· بایگاجی نجرار ج اطی هسمند که بدلیل تهد نشیاء قابل نشهمعا
در آجها السمعد آتش تهزی بعد نز زلزله شدید هسمند.
هاز رن نز تهای ی
· تعی جمایید الهند قابل نشهمعا الاجنهد ر غه
الاجند کاغ د کیسه پ تمیکی کارت ها د ر جگه دنریهد نقهدنالا
نلمیاطی در ال ابل آتشسهزی رن در نی الکاجهها نجاهام دهیهد جیهز
تاهیزن نطهاء ل یق در آجها جصا جمایید.
· نز آجاا که آزالایشگاه الحل جگهدنری الهند اط جاک قابل نشهمعا
نتدد الزم نتد که تهصیه های نیمنی رن الاجند بایگاجیها نجرارها در
آزالایشگاه هم در ج بگی ید .همچنهی لممها الههند آزالایشهگاهی
اط جاک قابل نشمعا رن در ظ ف پ تمیکی جشک ق نر دهید.



همه کارمندان و کارگران باید :

همه کارالندن کار ن باید ط نلهی رنهههای ه نر
دپارتما اهد رن الطالعه کنند
· قمی که نرد نتاقی الیشهجد باید تمام رنهههای ه نرد
الحل کپسهه آتهش اهاالهش که همچنهی تعرهه
کمکهای ن لیه رن کاال بدنجند.
· قمی نز یک ب ش به ب ش دیگ ی النم هل الیشههجد
باید پ ه ها پ ه های نضط نری رن بشناتند.
· کارالندن باید تایل ش صهی ضه ری اههد رن بهه
هم نه یک تهد کهش در یک تعره تدن اجهد دردناهل
کمد اهد ق نر دهند تا به آتاجی به آ دتم تی دنشمه
باشند.
· تمههام شههماره ت هنهههای ضه ری رن ر ی یهک کههار
همهنره در کیف په اهد دنشمه باشند.
· زی الیهز همیشهه بایهد یهک الکها الشه ص (180
تاجمیمم ال بع) ب نی لح ه اط تهد دنشمه باشد.

نکات زیر بسیار مهم هستند:
 oآالهزشهای ض ری کمکهای ن لیه با همکاری هه
نلم
 oتشهیق کارالندن به شنااد دقیهق ک یهه الکاجههای
تاامما د ال صهصا الکاجهای جا نال رنههای نضط نری
 oآالهزش نتمهاده نز آتش ااالهش ک به کارالنهدن
جحهه ااالهش ک د آتش با آجها
 oآ اه ک د کارالنهدن نز الحهل تاهیهزن آبد هازد
تاب ههای ب ق ب نی قطع ت یا آجها در الهنقع ض ری.
هنگام قهع زلزله چه کار کنیم؟
تهصیه های نیمنی لی قهع زلزله ب نی هنگاالیکهه در
ااجه هسمیدغ
ن هنگام قهع زلزله در ااجه هسهمیدد الیمهنجیهد تها
اهد بسهمگاجما رن بها دنشهم آ هاهی در الههرد پنهاه
م نجاام اکهس نلعمهل ته یع الناتها جاها
دهید .بناب نی الزم نتهد کهه جکها ذیهل رن الهد ج ه
دنشمه باشیدغ
نز پنا ه ها کمدهای ب ند که بهد الههار هسهمند
همچنی نشیایی که المک نتد به ر ی شهما ته هط
کنند د ر شهید.
الیرایسد در زی الیز جاهار اههری یها الیهز تح یه یها
ت د اهنب پناه بگی ید چناجچه در نر زلزلهه ل کهد
ک دجد پایه های آجها رن با دتماجما الحکم بگی ید.

الیرایسد در کنار کنج دیهنرها پناه بگی یهد در لهالی
که ت اهد رن با باز ن اهد مه نید ل کد کنید.
نز پ ه ها یا آتاجسهر نتمهاده جکنید.
ن الحل نیم تهد جدنرد شما در ک ید ر هسمید به
کنار دیهنر ر مه در لالی که جشسمه نید ت اهد رن ب
ر ی زنجههایمهها اههم جمهههده ضههم نینکههه بهها کههف
دتمهایما پشد ت اهد رن مه نید با باز نجمها ته
اهد رن الحا د کنید.

توص یه ه ای ایمن ی
حین وقوع زلزله برای
ساختمانهای اداری :
ن هنگام قهع زلزلهه در الحهل کهار اههد هسهمید بها
یادآ ری نتمهاده نز آالهزشهای نیمنید الیمهنجیهد تها
اهد همکارنجما رن جاا دهید.
کارمندان میبایست بدانند که در چنین مواردی:
الیرایسد نامماد به جهس دنشمه آرنالش اهد رن لههظ
کنند.
الیرایسد نز پنا ه ها ای هها (کمهدها) کهه در الحهل
اهد الحکم جشده نجدد د ر شهجد.
الیرایسد نز النابع تاالی ب ق[ پسمهای ب ق یا کاب ههای
شار قهی ] که نلمما ل کدد ت یا یا ت هط دنرجدد
د ر شهجد.

یا الح های قابهل نشهمعا د ر

الیرایسد نز النابع اط
شهجد.
جراید به تمد ک ید رها یا ا تیهای نضط نری هاهم
بر جد.
جراید نز پ ه ها یا آتاجسهر نتمهاده کنند.
همچنی الیرایسد ت یعا در الکاجهای نیم تاامما نز
تم ه چارچهب دربها یا زی الیزهای کارد پناه بگی جد.
تهصیه های نیمنی لی قهع زلزله ب نی الدنرسغ
ن لی قههع زلزلهه در الهدنرس یها ال نکهز آالهزشهی
هسمیدد در لالی کهه آرنالهش اههد رن لههظ جمههده
تهصیه های نیمنی رن ج ه دنریهدد در ته یعم ی زالها
الناتهرم ی اکهس نلعمهل رن جشها
المک د بهمه ی
دهید.
قرل نز ه چیز آرنالهش اههد رن لههظ کنیهدد ته س
لشد نز ت اد صحد کارهای شما الیکاههدد پهس
جکا نیمنی رن با نامماد به جهس نجحام دهید .همچنهی
دیگ ن رن به آرنالهش داهه جمههده جکها اله کهر رن
نجاام دهید.
به الحهض نینکهه قههع زلزلهه رن نلسهاس جمهدیهدد در
صهرتی که در یک تاامما یک طر ه جزدیهک درب
ا تی هسمیدد تا آجاا کهه المکه نتهد بهی درجهگ
تاامما رن ت ک کنید به اارج نز آ ب ید.

ن هنگهام قههع زلزلهه در تهاامما ب نهد ال ترهه نی
هسمید تعی جکنید که با نتمهاده نز پ ه ها یا آتاجسههر
بی ب ید.
در ک تهای درس که دنجش آالهزن جمیمهنجنهد یکاها
در یک لح ه با هاهم به د بهه تهمد دربهها نز آجاها
اارج شهجدد المک نتد به همهدیگ آتهیا ب تهاجند.
بنههاب نی الیرایسههد نیمهه تهه ی الحههل رن در دناههل
تاامما نجم اب جمهده تها پایها تکاجههای جاشهی نز
زلزله در آ پناه بگی ید .ب نی نجم اب الح های نیمه نز
دتمهرن زی پی ی کنیدغ
 oنز پنا ه ها دربها د ر شهید.
 oنز نشیایی که المک نتد ب ر ی شما ت هط کند
یا پ شهد د ری کنید.
 oزی الیزد الح ی الطمئ ب نی پناه م نتد .زی
الیز اهد در ک س پناه بگی ید پایه های آج ن الحکم با
دتد بگی ید تا نز ل کد آ ت ه ی ی کنید.
 oالیا چهارچهب دربها الح هی الطمهئ به نی پنهاه
م نتهد .چههارچهب درب رن بها دتهماجما الحکهم
بگی ید ال نقا بسمه شد دربها باشید.
 oن در الح ی الاجند ک ید ر هسهمید بهه الیهز یها
چهارچهب دربها دتم تی جدنریدد نز نشیایی که المکه
نتد ب ر ی شما ت هط کنند د ر شهیدد جزدیک دیهنر
ر مههه ی ها کنههار آ بشههینید ت ه اهههد رن بهه ر ی
زنجههایما ام جمهده ضم نینکه با دتمهایما پشهد

مه نید با باز نجما ت اههد رن الحا هد

ت اهد رن
کنید.
 oن در کماب اجهد آزالایشهگاه یها کار هاه هسهمید
ب اط تامع ال ابل دربها قادر به اارج شد جیسمید نز
قهسه ها د ر شده به دجرا پناهگاه باشید.
 oن هنگام قهع زلزله در رنه پ ه هسمید به تهمد
ه د اههد رن
باال یا پهایی ج یهدد بنشهینید ته
تهتط دتمهایما بپهشاجید.
ن در در لیاط الدرتهه هسهمید نز تهاامما د دیههنرد
تازه های ب ند هالدی یا چهبی نز ترد های بسکمرا
د ر شهید.

