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  در برابر زلزله

 
    

 HSEواحد 
  عمليات انتقال گاز8منطقه 



  توصيه هاي ايمني قبل اززلزله: الف
براساس اصول مهندسي زلزله بسازيد و در اين مورد از افراد متخصص بهره  را منزل خود    -1

  .بگيريد
ده را با اين پديده آشنا كرده تا ترس حاصل از آن با صحبت در مورد زلزله، اعضاي خانوا -2

  .كاهش يافته و در نتيجه در هنگام بروز حادثه عملكرد صحيحي داشته باشند
هاي آموزشي تهيه كنيد و با هم آنها را  در راستاي امر فوق براي فرزندان كتاب و فيلم    -3

  .بررسي كنيد
هاي اوليه را آموخته و به اعضاي  كاحمر اصول كم هاي هالل با شركت در كالس    -4

  .خانواده آموزش دهيد
سازي فعاليت دارند، جهت كسب اطالعات بيشتر  با مراكزي كه در خصوص ايمن    -5

  .ارتباط داشته باشيد
  .جهت تبادل نظر با دبيران، بامدرسة فرزندان خود در ارتباط باشيد    -6
  .رفع كنيد نقاط ضعف منزل را شناسايي كرده وآنها    -7
زير ميزهاي محكم، چارچوب :مانند. (نقاط امن منزل را به اعضاي خانواده معرفي كنيد -8

  )در، كنار بعضي از ديوارهاي داخلي، گوشة اتاق
  .گيري را خود آموخته و به اعضاي خانواده نيز آموزش دهيد ي پناه نحوه    -9

  .هيد راههاي خروج اضطراري را به اعضاي خانواده نشان د-10
  .در طي سال حداقل دو بار مانور زلزله را انجام دهيد-11
  .رنگ ايمن كنيد هاي بي شيشه را بانوار چسب يا نايلون-12
  . ميز مطالعه و مبلمان را از پنجره دور كنيد-13
 لوازم سنگين مانند گلدان را از سقف آويزان نكنيد و تا حد امكان لوازم پالستيكي سبك -14

  .اي كنيد زم شيشهرا جايگزين لوا
  .هاي مهتابي را با حفاظ ايمن كنيد  المپ-15



 نحوة استفاده از آن را آموخته  نشاني را تهيه كرده، هاي اوليه و كپسول آتش  جعبة كمك-16
  .و به اعضاي خانواده نيز آموزش دهيد

  . لولة گاز و آب را به شير برش خود كار مجهز كنيد-17
كن ايستاده استفاده كنيد زيرا آب داخل مخزن آن بعد از  گرم بهتر است در منزل از آب-18

  .زلزله بسيار مفيد است و آن را توسط اتصاالت مخصوص به ديوار محكم كنيد
  . كيف ايمني را تهيه كرده و در جاي امن قرار دهيد-19
  .زا و خطرآفرين را از خانه دور كنيد مواد آتش-20
انند گلدان، سطل زباله و غيره قرار ندهيد تا هنگام ها و راهرو وسايلي م در مسير پله-21

  .خروج اضطراري مشكل آفرين نباشند
طوريكه هميشه آن را  براي هر يك از اعضاي خانواده كارت شناسايي تهيه كنيد؛ به-22
  :مشخصات كارت. همراه داشته باشند به
   مشخصات فردي-
   آدرس منزل-
  تماس ضروري) هاي( تلفن-
   گروه خوني-
  بيماري خاص و داروي ويژه در صورت ابتال -
   
  توصيه هاي ايمني درهنگام زلزله: ب
  .خونسردي و آرامش خود را حفظ كنيد    -1
  .سمت درب خروج هجوم نبريد به    -2
  .ازآسانسور استفاده نكنيد    -3
   
  : داخل منزل-1-ب
  .هاي ميز را بگيريد  به زير ميزرفته و با دو دست محكم پايه-1



  .توانيد پناه بگيريد در چهارچوب در، گوشه اتاق و زير ستون هاي اصلي نيز مي-2
  .اگر در طبقات زيرزمين هستيد، در مكاني امن جاي گرفته و تا پايان لرزش آنجا بمانيد-3
 در راه پله با دو دست سر را گرفته، بنشينيد و خود را به يك سمت پله بكشانيد و از باال يا -4

  .رهيزيدپايين رفتن بپ
  .ها فاصله بگيريد  از قفسه-5
   
  : داخل حياط-2-ب
  . ضمن حفظ آرامش از ديوار و ساختمان منزل فاصله بگيريد-1
  . در جاي مناسب نشسته و با دو دست سر خود را بگيريد-2
   
  : در خيابان-3-ب
مراقب اطراف نيز هاي بلند و تيرهاي برق فاصله بگيريد و ضمن اين كار   از ساختمان-1

  )ها و غيره مثل سايرافراد و اتومبيل. (باشيد
  . به فضاي باز رفته و در مكاني امن پناه بگيريد-2
اند برويد، بنشينيد  هايي كه پارك شده  اگر فضاي باز و امن در دسترس نبود، به كنار ماشين-3

  . و با دو دست محكم از سر خود محافظت كنيد
   
  : در جاده-4-ب
ر در حال رانندگي هستيد، با حفظ آرامش اتومبيل را هدايت كرده و در صورت امكان  اگ-1

آن را در يك مكان مناسب پارك كرده و از آن فاصله بگيريد زيرا امكان برخورد ساير 
  .ها وجود دارد اتومبيل

عنوان مسافر در داخل اتومبيل يا اتوبوس حضور داريد، با دو دست، محكم صندلي   اگر به-2
  .يا ميلة اتوبوس را گرفته و سر خود را به پايين خم كنيد

  
  



  :توجه
 در هنگام زلزله درصورتي از جاي خود حركت كنيد كه مطمئن باشيد، حداكثردر عرض    ·

در غير اين صورت در نزديكترين مكاني كه امنيت نسبي .  ثانيه به مكان امن خواهيد رسيد10
  .دارد پناه بگيريد

 اگر نزديك درب خروجي طبقه همكف هستيد، با احتياط خارج شده و به  درتمام حاالت   ·
  .ها باشيد فضاي باز و مكان امن برويد و مراقب اشياء پرتابي از ساختمان

ها در جاي خود ثابت بمانيد و پس از آن ضمن اطمينان از   در تمام حاالت تا اتمام لرزش   ·
  .ه فضاي باز و مكان امن برويدسالمتي خود، با احتياط از محيط خارج شده و ب

   
  بعد از زلزله هاي ايمني  توصيه: ج
  .خونسردي وآرامش خود را حفظ كنيد    -1
ها و پس از بررسي و اطمينان از وضعيت سالمتي خود، با احتياط از  بعد از اتمام لرزش -2

  .محل خارج شويد و به محيط امني برويد
ها اطمينان  اند را پيدا كرده و از وضعيت سالمتي آن ندهاعضاي خانواده كه زير آوار نما     -3

  .حاصل كنيد
صورت سرپايي مداوا كرده و  كمك ديگران، خود را به ديدگي جزئي به در صورت آسيب -4

  .سپس به كمك سايرين و زير آوارماندگان بشتابيد
  . مجروحين را بسيار با احتياط حركت دهيد-5
  .جروحين بپرهيزيدمورد در اطراف م  از تجمع بي-6
  . به نيروهاي انتظامي و هالل احمر كمك كنيد و از دستورات آنها پيروي كنيد-7
  .هاي نيمه تخريب بپرهيزيد از وارد شدن به محل-8
به محض استشمام بوي گاز در صورت امكان فلكه اصلي را قطع كنيد و اگر نتوانستيد، -9

  .فوراً محل را ترك كنيد
  .ك را مهار كنيدهاي كوچ سوزي آتش-10



، مواد آلوده را از محيط دور ساخته يا با خاك  جهت جلوگيري از شيوع بيماري-11
  .بپوشانيد

  . ها پيروي كنيد  از طريق راديو ترانزيستوري از دستورات مسئولين مطلع شده و از آن-12
  .ها باشيد لرزه مراقب پس-13
  .ي و غذايي آماده كنيد مكاني امن را جهت استراحت و ذخيره مواد داروي-14
  . مواد دارويي و غذايي را به موقع و صحيح مصرف كنيد تا بعداً دچار مشكل نشويد-15
  . در موارد بسيار ضروري، از تلفن استفاده كنيد-16
 جهت روشنايي محيط از چراغ قوه استفاده كنيد زيرا روشن كردن كبريت ممكن است -17

  )علت نشت گاز به. (باعث انفجارشود
هاي ترك خورده وارد نشويد و   بعد از زلزله ساختمان را مورد بررسي قرارداده و به محل-18

  .ريزي كنيد براي تعمير آنها برنامه
   

  :شويم كه ما زماني از زلزله كمتر آسيب خواهيم ديد كه در پايان يادآور مي
  . احداث كرده باشيمبراساس اصول مهندسي زلزله ها را ساختمان ٭
   
  
  
  
  

 فرهاد قديمي: تهيه و تنظيم 


