
  بايدها و نبايدها در مواقع زلزله: زلزله قانون طبيعت 
كنند هميشه اين سؤال مطرح است كه اگر زلزلـه رخ دهـد             خيز زندگي مي  براي كساني كه در مناطق زلزله     

افتد؟ از آنجا كه دانـشمندان تـاكنون   كنند؟ سؤال ديگر آنها اين است كه چه زماني اين زلزله اتفاق ميببايد چه كار   
هاي آمادگي را براي زمان وقـوع ايـن         بيني كنند مردم بايد برنامه    اند تاريخ وقوع زلزله را به طور دقيق پيش        تهنتوانس

ريزي و آمادگي براي زلزله تا حد زيادي خسارات فيزيكي و رواني ناشي از زلزلـه را كـاهش                   برنامه.پديده فرا گيرند  
 مردم و آموزش آنان به منظور كاهش خطـرات ناشـي از             ارتقاء سطح آگاهي  يكي از اهداف آموزش همگاني،    .دهديم

  : انجام شود عبارتند از پس از آن و هنگام زلزلهترين اقداماتي كه بايد ضروري.زلزله است

  :هاي ايمني هنگام وقوع زلزله در منزلتوصيه-1-1
  .ها و كمدهاي بلند و وسايلي كه امكان افتادن آنها زياد است دور شويداز پنجره -1
هاي آنهـا را محكـم      ميزها و نيمكت و يا تخت پناه بگيريد و اگر بر اثر لرزش زلزله حركت كردند پايه                زير   -2

 .با دست نگه داريد و با آن حركت كنيد
 .از پلكان و آسانسور استفاده نكنيد -3
اگر به جاي امني دسترسي نداريد و در جايي مثل راهرو هستيد به كنار ديواري برويد و به حالـت نشـسته                       -4

 .ر را به طرف زانوها خم كرده و آن را با بازوها بپوشانيد و كف دستها را در پشت سر به هم قالب كنيدس

  :هاي ايمني هنگام وقوع زلزله در مراكز اداري توصيه-2-1
  .اعتماد به نفس داشته باشيد و آرامش خود را حفظ كنيد -1
 .شويدها و يا فايلهايي كه در جاي خود محكم نيستند دور از پنجره -2
 .از وسايل برقي كه احتمال حركت،افتادن يا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگيريد -3
 .از وسايل قابل انتقال و خطرناك دور شويد -4
 .به سمت درهاي خروجي عمومي هجوم نبريد -5
 .از پلكان و آسانسور استفاده نكنيد -6
 .ز كار خود پناه بگيريدبا سرعت درجاهاي امن ساختمان مانند چارچوب درها،گوشه ديوار و زير مي -7

پـس از زلزلـه   .مانند چارچوب درها،زير ميزها و كنار ستونها   مكانهاي امن خانه يا محيط كار را از قبل شناسايي كنيد            
  . چاهها و فاضالبها باشيدبمواظب در

  :هاي ايمني هنگام وقوع زلزله درون اتومبيلتوصيه-3-1
  .در هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگي هستيد،اتومبيل خود را متوقف كنيد -1
هاي برق  رو،تيرهاي چراغ برق و سيم    مواظب باشيد محل امن شما دور از درختان،زير پلهاي عابر و سواره            -2

 .باشيدقوي و ساختمانهاي بلند 
كرده و با دستها از سرتان محافظت درون اتومبيل بمانيد و به صورت نشسته سرتان را به طرف پايين خم              -3

 .كنيد
 .تا اتمام زلزله در اتومبيل باقي بمانيدو راديو اتومبيل را براي گرفتن اطالعات باز نگه داريد  -4

  :هاي ايمني بعد از وقوع زلزله در منزل توصيه-1-2
 با شعله بـاز     كليدهاي برق را روشن نكنيد و اگر بوي گاز احساس كرديد از كبريت و فندك و دستگاههاي                 -1

  .استفاده نكنيد
 .هاي برق افتاده و يا وسايلي كه در تماس با آنها هستيد را لمس نكنيدسيم -2
اند حركت ندهيد مگر اين كه مكان آنها نا امن باشد و يا وضعيت آنهـا                هاي جدي ديده  كساني را كه آسيب    -3

 .خيلي خطرناك باشد



 .كنيدبررسي سوزي را خطرات آتش -4
 .س كرديد،شير اصلي گاز را ببنديداگر بوي گاز احسا -5
 .كشي ساختمان را بازديد و فيوز برق را خاموش كنيدوسايل الكتريكي و برق -6
هاي زيادي در اطراف پخـش  شيشهبعد از يك زلزله شديد ممكن است خرده       .كفش و لباس ايمني بپوشيد     -7

 .شده باشد
 .باشيداي داشتهبا مسئولين امدادرساني همكاري صميمانه -8
  
  :هاي ايمني بعد از وقوع زلزله در مراكز اداريتوصيه-2-2
از زدن كليدهاي برق و يا روشن كردن وسايل برقي و گازي اكيـداً خـودداري                در صورت احساس بوي گاز،     -1

  .نكندهاي شكسته شده را مشتعل  گاز ناشي از لولهتاكنيد 
 .ني را خبر كنيدنشاروي زنگ خطر،مأموران آتشسوزي با شكستن شيشه رت وقوع آتشدر صو -2
 .استفاده نكنيد) مگر در مواقع اضطراري ( از تلفن  -3
 .از كشيدن سيگار خودداري كنيد -4
 .از مناطق سست ساختمان كه فرو ريخته است و همچنين از مناطق خطرزاي ساختمان دور شويد -5
 .براي كسب آخرين اطالعات و دستورالعملهاي ضروري از راديو استفاده كنيد -6
 اصلي در جاي امن خود      زلزلهشهاي بعدي وجود دارد در صورت امكان تا لحظاتي پس از            چون احتمال لرز   -7

 .باقي بمانيد و سعي نكنيد از آن محل خارج شويد


