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: مقدمه
. ٚ ثاليب اتفبلبتي ثٝ لسٔت ز٘سٌي ثطر ٔي ثبضسحٛازث 

ا٘سبٖ، تٟسيسات حبصُ از ايٗ ثاليب ٔي تٛا٘س سالٔت ٚ ربٖ 

از ثيٗ . أٛاَ ٚ زارايي ٚ ٔحيظ ز٘سٌي ا٘سبٖ را ترريت وٙس

تٕبْ ٘تبيذ ٘بضي از ٚلٛع ايٗ اتفبلبت ، سالٔت ٟٔٓ تريٗ 

ثٙبثرايٗ تٛرٝ ثٝ پيطٍيري ٚ پيص . اِٛيت ٞرربٔؼٝ اي است

ثيٙي رٟت ارائٝ پبسد ٔٛحر ٚ ٔٙبست ثٝ ٔٙظٛر وبٞص ٔري 

ايي ثرذٛرزار ٔؼِّٛيت ٚ ٔصسٚٔيت از إٞيت ثسس ٚ ٔير،

. است

:  اقدامات در صورت وقوع سيل برق آسا يا ناگهانی

يؼٙي زر )   ثٝ ٔحض ضٙيسٖ ٞطسار ثٝ ٔىبٟ٘بي ثبالزست-1

چرا وٝ سبذتٕبٖ ٞبي ثّٙس ٚ ثرٚيس، (  سبذتٕبٖ ٚ ٔىبٖ ثبالتر

. سبذتٝ ضسٜ زر ثبالزست وٕتر از سيُ آسيت ٔي ثيٙٙس

حروت وٙيس ٚ از  اٌر سيالة را زيسيس ثرذالف رريبٖ آٖ-2

سب٘تي ٔتر  15ٞر تٕبس ثب آة ذٛززاري وٙيس چرا وٝ تٟٙب 

. آة ضٕبر ار ضٙبٚر ٔي وٙس

زر صٛرتي وٝ ٔزجٛر ضسيس ٚارز آة ضٛيس از ربٞبي وٓ -3

ػٕك ػجٛر وٙيس ، از تىٝ اي چٛح ثراي فٟٕيسٖ ػٕك آة ٚ 

. ٞٓ چٙيٗ ربٞبي سٍٙالذي استفبزٜ وٙيس

. ثٝ ذغٛط ثرق ٘سزيه ٘طٛيس-4

. زر ٔٙسَ از ٚسبيُ ثرلي استفبزٜ ٘ىٙيس-5

اٌر زر آة ضٙبٚر ضسيس ثٝ پطت ثبضيس ٚ صٛرت رٚ ثٝ ثبال -6

ٚ زر رٟت حروت سيالة ثبضيس تب ثتٛا٘يس چيسٞبيي وٝ ثٝ 

. سٕت ضٕب ٔي آيس را ثجيٙيس

ثٝ ٔحض وٝ تٛا٘ستيس ذٛز را ثٝ ضي ثٍيريس يب آٚيساٖ -7

. وٙيس

ٌس سؼي ٘ىٙيس از آة ػجٛر اٌر سٛار ثر ذٛزرٚ ٞستيس ٞر-8

 15وٙيس چرا وٝ ٕ٘ي تٛا٘يس ػٕك آة را تطريص زٞيس ٚ تٟٙب 

. سب٘تي ٔتر ارتفبع آة ٔي تٛا٘س وٙترَ ذٛزرٚ را از ضٕب ثٍيرز

. پس زٚر ثس٘يس ٚ ٔسير زيٍري را ا٘تربة وٙيس

ثطىٙيس ضيطٝ رّٛ ذٛزرٚ را اٌر ٔزجٛر ضسيس پٙزرٜ را -9

٘طىٙيس، زر ايٗ صٛرت ٔي تٛا٘س فطبر ٚارزٜ از سٛي آة را 

. ثبال٘س وٙيس ٚ زر ذٛزرٚ را ثبز ورزٜ ٚ زر آة ضٙب وٙيس

: اقدامات پس از وقوع سيل

رٚد ٔبرٞب ٚ زيٍر ذس٘سٌبٖ از ال٘ٝ ٞب ي ذٛز ٔي سيُ ثبػج خ-1

. پس از ٚلٛع سيُ ٔرالت ٌسش ٞب ثبضيس. ضٛز

پس از ٚلٛع ثراي حفظ سالٔت ذٛز ثٝ زِيُ احتٕبَ ضيٛع  -2

ٔٛاز ذٛراوي را ثٝ ...( ، ٚثب ، حصجAٝٞپبتيت ) ثيٕبري ٞبي ػفٛ٘ي

. آة سيُ آِٛزٜ ضسٜ ا٘س را حتٕب زٚر ثس٘يس

ز ضسٜ از سيُ ٚ ٔب٘سٜ آة ٞبي حبصُ از آٖ ٌٛزاَ ٞبي ايزب -3

ٔحُ ، ز٘سٌي ٔغّٛثي را ثراي ز٘سٌي حطرات ايزبز ٔي ٕ٘بيس، 

ثراي حفظ سالٔت ذٛز ثر رٚي زر ٚ پٙزرٜ ٔٙسَ تٛري ٘صت 

. وٙيس

پس از ٚلٛع سيُ از سبِٓ ثٛزٖ آة آضبٔيس٘ي ٔغٕئٗ ضٛيس ، -4

. ثراي اعٕيٙبٖ از سالٔت آة آٖ را حتٕب ثزٛضب٘يس

ايُ ٚ اضيبيي را وٝ زر احر سيُ ذيس ضسٜ ٚ ثٝ ٌُ ٚ الي ٚس-5

. آغطتٝ ا٘س را حتٕب تٕيس ٚ ضسػفٛ٘ي وٙيس

زر صٛرت ٚلغ سيُ الالْ ارزضٕٙس را ثٝ عجمبت ثبالي ذب٘ٝ -6

. ثجريس

وٝ ٔي تٛا٘س زر صٛرت ضٙبٚر ضسٖ ) ٚسبيُ ثسري ذب٘ٝ را  -7

. زحسإِمسٚر ثٝ ٔحيظ ثيرٖٚ ا٘تمبَ زٞي( ايزبز ذغر وٙس

. ٔىبٖ ٞبي ثّٙس را ا٘تربة ورزٜ ثٝ سرػت ثٝ آ٘زب ثرٚيس-8

. رٟت فرايٙس ترّيٝ آٔبزٜ ٚ ٌٛش ثسً٘ ثبضيس-9

وٙتٛر اصّي آة ٚ ثرق را لغغ وٙيس ثٝ ٚسبيُ ثرلي وٝ ثٝ ثرق  -10

. ٚصُ ٚ ذيس ٞستٙس ثٝ ٞيچ ػٙٛاٖ زست ٘س٘يس

سؼي ٘ىٙيس  -پس از ٚلٛع سيُ زٚر از ٔٙغمٝ سيالثي ثبضيس -11

. زر ٔٙبعك سيالثي ضٙب وٙيس ٚ يب راٜ ثرٚيس

 

 



 

 
 
 

 
 

ثٝ ٞيچ ػٙٛاٖ سؼي ٘ىٙيس زر ٔىبٖ سيُ ززٜ را٘ٙسٌي  --12

وٙيس، زر صٛرتي وٝ ٔبضيٗ ضٕب از حروت ايستبز ، ثٝ 

 .سرػت ٔبضيٗ ذٛز را رٞب ورزٜ ٚ ثٝ ٔىبٖ زيٍري ثرٚيس

ٞٛضٕٙس ثبضيس ٚ ٔٙبعمي وٝ زير آة رفتٝ ضٙبسبيي  -13

زيرا ربزٜ ٞب ٕٔىٗ است ضؼيف ضسٜ ٚ زچبر را٘ص . وٙيس

. ضٛ٘س

از وبثُ ٞبي ثرلي وٝ لغغ ضسٜ ٚ زر آة ٌُ آِٛز افتبزٜ -14

. ا٘س زٚر ضٛيس

از ٘ٛضيسٖ آة از ِِٛٝ وطي پس از سيُ ذٛززاري وٙيس -15

تب زٔب٘ي وٝ ٚزارت ثٟساضت اػالْ وٙس وٝ ٘ٛضيسٖ آة 

. ٔب٘ؼي ٘سارز

ثؼس از اػالْ ٔمبٔبت ٔتِٛي رسيسٌي ثٝ ثحراٖ ٔجٙي ثر  -16

لجُ از ٚرٚز ثٝ ذب٘ٝ، از ايٕٗ ثٛزٖ أىبٖ ثبزٌطت ثٝ ذب٘ٝ، 

. سيستٓ ثرق ٚ يب لغغ آٖ اعٕيٙبٖ حبصُ ٕ٘بييس

از ِٛازْ اِىتريىي ٚ ٚسبيُ ٌرٔبيص ٚ سرٔبيص تب لجُ -17

از اعٕيٙبٖ از ٔزٛز استفبزٜ تٛسظ وبرضٙبسبٖ ٔرثٛعٝ 

. استفبزٜ ٕ٘ٙبييس

از سيستٓ فبضالة تب لجُ از رسيسٖ ٔزٛز تٛسظ  -18

. زٜ ٕ٘ٙبييسوبرضٙبسبٖ استفب

ٞٛضٕٙسا٘ٝ زر رستزٛي زيٛارٞبي ريرتٝ، ذٓ ضسٜ ٚ -19

. يب حفرٜ زر وف ثبضيس

ٞٛضٕٙسا٘ٝ ٔرالت ضيطٝ ٞبي ذرز ضسٜ رٚي زٔيٗ -20

. ثبضيس

 

: اقدامات قبل از وقوع زلسله
٘مبط ايٕٗ ٚ حبزحٝ ذيس ذب٘ٝ، ٔسرسٝ ٚ ٔحُ وبر را  -1

. ضٙبسبيي ٕ٘بييس

ٔىبٟ٘بيي وٝ ذغر آتص سٛزي سيٓ ٞبي  زر زٔبٖ آرأص،  -2

. ، ضٙبسبيي ضٛزٚرٛز زارزسٛز ٘طت ٌبز ٚ ٚسبيُ ٌبز يب ثرق 

از ٔحُ وّيس ٚ ضير اصّي آة، ثرق ٚ ٌبز آٌبٜ ثٛزٜ تب زر  -3

. صٛرت ٘يبز لبزر ثٝ لغغ آٖ ثبضٙس

از ٔحىٓ ثٛزٖ ِٛستر ٚ سبير اضيب آٚيساٖ اعٕيٙبٖ حبصُ  -4

. ضٛز

. رٚي ضيطٝ ٞب چست ززٜ ضٛز -5

. زيارسبْ سٍٙيٗ ٚ ضيطٝ اي رازر عجمبت پبييٗ لرا زٜ -6

آثٍرٔىٗ ثٝ زيٛار ٚصُ ، ٚسبيُ ٕٞچٖٛ ثٛفٝ، وتبثرب٘ٝ  -7

. ضٛز

يه ٔحُ أٗ ذبرد از ٔٙسَ ثراي ٔاللبت ورزٖ افراز  -8

. ذب٘ٛازٜ تؼيٗ وٙيس

زرة وٙسرٚ ثبزوٗ، ويف اضغراري ضبُٔ آة ، وٙسرٚ،  -9

ٔيٛزٜ ذطه ، ثيسىٛيت، ِجبس ٔٙبست فصُ، تٙمالت، آثٕيٜٛ، 

، رازيٛ، عٙبة، ثيُ تبضٛ، ٘د ٚ چراؽ لٜٛ ثب ثبعري اضبفٝ، ضٕغ

سٛزٖ، چبلٛ، پيچ ٌٛضتي، فٙسن، ويسٝ ذٛاة، پتٛ، پَٛ، وپي 

، ORSضساسٟبَ، پٛزر )  از ٔسارن ٟٔٓ، زارٚٞبي ٔٛرز ٘يبز

آٔبزٜ ٚ زر  سٛت ،..( پب٘سٕبٖ  ضستٟٛع، سٛذتٍي، ٔسىٗ،

. زسترس ثبضس

. يه ِيست از ضٕبرٜ تٕبس ٞبي اضغراري تٟيٝ ٕ٘بييس -10

ر صٛرتي وٝ رٚي ٚيّچر ٞستيس ، آٖ را لفُ وٙيس ٚ ز -11

. ٕٞب٘زب ثٕب٘يس

زر زٔبٖ ِرزش سبذتٕبٖ ثٝ سٕت راٜ پّٝ ٘رٚيس ثّىٝ زر  -12

. ٔحُ ٔخّج ايٕٗ لرار ٌيريس

. ثؼس از پبيبٖ  زِسِٝ از آسب٘سٛر استفبزٜ ٘طٛز -13

 ثٝ يه  زر صٛرتي وٝ زر ذبرد سبذتٕبٖ لرار زٞيس، -14
 .فضبي ثبز ثرٚيس

 

رٚي :  ٔراحُ پٙبٍٞيري ثٝ رٚش زير تٕريٗ وٙيس -15

ذٛز را ثب زست ٚ  سر ٚ ٌرزٖ! زا٘ٛٞبي ذٛز ثٙطيٙيس

 ايس  اٌر ٔحُ أٙي وٝ از لجُ ٔؼّْٛ ورزٜ! ثبزٚا٘تبٖ ثپٛضب٘يس

فبصّٝ زيبزي ثب ضٕب ٘سارز ، زر ٕٞبٖ حبِت ٘طستٝ رٚي 

زا٘ٛٞب ، زر حبِي وٝ ثب يه زست از سر ٚ ٌرزٖ ذٛز 

وٙيس؛ ثٝ آٖ ٘مغة أٗ ثرٚيس ٚ صجر وٙيس تب  ٔي ٔحبفظت

.  ٞب تٕبْ ضٛز ِرزٜ

، ٕٞبٖ رب  ٚلٛع زِسِٝ، زر رذترٛاة ٞستيسٌر ٍٞٙبْ ا-16

. ثٕب٘يس ٚ ثبِص را رٚي سر ذٛز لرار زٞيس

ٞر چٝ اٌر زاذُ ذٛزرٚ زر حبَ حروت ٞستيس،  -17

از تٛلف زر ٔزبٚرت )تر زر ٔىب٘ي أٗ تٛلف وٙيس  سريغ

ٞبي ثرق، تّفٗ ٚ ٔب٘ٙس  ٞب ٚ تيرن زرذتبٖ، پُ ، ٞب سبذتٕبٖ

 .تٛلف،زر زاذُ ذٛزرٚ ثٕب٘يس ثؼس از(. آٖ ذٛززاري وٙيس

ثراي پٙبٍٞيري، زر چبرچٛة زرٞب لرار ٍ٘يريس چٖٛ  -18

تٛا٘ٙس از ضٕب زر ٔمبثُ اضيبي پرتبة ضسٜ  چبرچٛة زرٞب ٕ٘ي

. وٙٙس، ٔحبفظت وٙٙس فضبي ذب٘ٝ يب اضيبئي وٝ سمٛط ٔي زر

ثؼس از ٚلٛع زِسِٝ از فٙسن، ٚسبيُ ثرلي تب زٔب٘ي وٝ از  -19

ٕٔىٗ . عٕئٗ ٘طسٜ ايس، استفبزٜ ٘ىٙيسػسْ ٘طتي ٌبز ْ

است استفبزٜ از آٖ ثب ايزبز ررلٝ، سجت اضتؼبَ ٚ آتص 

. سٛزي ضٛز

ثٝ ز٘جبَ . ثؼس از اتٕبْ زِسِٝ، آرأص ذٛز را حفظ وٙيس -20

. از وفص ٞبي رّٛ ثستٝ استفبزٜ ٕ٘بييس. زذٕي ٞب ثٍرزيس

د ثٝ ٞر زِيّي از ٔٙسَ ذبر زرصٛرتي وٝ ثؼس از زِسِٝ ، -21

. ٔي ضٛيس، ضير اصّي ٌبز ٚ آة را ثجٙسيس

. اٌر زير آٚار ٞستيس ثب زستٕبَ رّٛي زٞبٖ را ثجٙسيس -21

اي وٝ زْ زست زاريس ثٝ ِِٛٝ يب زيٛار  ثب ٞر ٚسيّٝ -22

زر  .ضرثٝ ثس٘يس تب ٔبٔٛراٖ أسازي لبزر ثٝ يبفتٗ ضٕب ثبضٙس

فمظ ٚلتي وٝ . صٛرت أىبٖ، از يه سٛت استفبزٜ وٙيس

ثبػج ٚرٚز ٌرز ٚ  ثس٘يس چٖٛ فريبز ززٖ  زارز، فريبز ضرٚرت

 .ضٛز ٞبي ضٕب ٔي غجبر ثٝ ريٝ
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