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 :ای غیرسازه خطر ارزیابیانجام . 6

سازه  عوامل  و سقف  از غیر بخشی  هر از عبارتند منزل یک در یاغیر

شه    ، منزل لوازم تمام دیگر عبارت به .دیوار و ستون  شیای  ها، شی  ا

  غیره و از،گبرق ،آب لوله کشی های درها، ،دکوری

   راهکارهای کاهش آسیب غیرسازه ای:

 
 

     

             
 

 3منبع گردآوری:کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده جلد

  1396سالتالیف 

 الناز عین آبادی -تهیه کنندگان: مهندس ابوالفضل آهی

051-43348148تماس: شماره   

 

 

 

 

 ب  ع وا  ن ون      یا :    یا  ابجایی عام  خطرساز

  ابجایی ی  گلدا  یا شی دکوری از با ی ک د

م ک  کرد  ک دها یا بو   ی م ک  کرد  عام  خطرساز: 

 دکوری ب  دیوار

 ت ییر درها ب  گون  ای ک  ه واره ت ییرشک  عام  خطرساز:

 ب  بیرو  باز شوند.

ن   هشدارده ده اس  اده از سامان  های هشدار او ی : 

 های دود و آتش در م ز 

 بررسی سی     و   کشی گاز و آ  و سی  تع یر تاسی ا :

 کشی های بر  در م ز 

 

 . ت رین و مانور در شرایط اضطراری و بالیا:4

در  اخود ر منزلی و تخلیه ارتباطیی برنامه ایستبمی هر خانواده

 :تمرین کند زیربه شرح شرایط اضطراری 

 شماره تلفن یکی از بستگان در سایر نقاط  بخاطر سپردن

 شهر یا شهرهای دیگر 

  توجه به  بااز وقوع حادثه محل تجمع خانواده بعد تعیین

مسجد  بعنوان مثالتخریب منزل یا  گم شدن افراداحتمال 

 ی فرزند و غیرهمدرسه محل،

 تمریندر شرایط اضطراری و  ی منزلتعریف برنامه تخلیه 

 .توسط افراد خانوار آن

 د:صور  می گیر ذی  با رعایت نکا  تخلی  ی م ز ع لیا  
بر اساس هشدار رسانه  فانطوسیل یا  ، زلزلهقبل از وقوع  -1

 مسئولین ها و

پس از وقوع بالیایی که امکان آسیب مجدد وجود دارد.  -2

البته بعد از اطمینان از تمام  زلزلهبعنوان مثال پس از وقوع 

 آن شدن لرزش های 
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 .هاستون و هاسقف ها،ردیوا از ستا عبارت هرمنزل ی سازه

 مهم مخاطرات حوادث و برابر در منزل هر یسازه مقاومت ستا الزم

 خصصمت فرد یک توسطبار سالی یک( فانطو و زلزله ،سیل بخصوص)

آن  سازی مقاوم به اقدام شود و درصورت مقاوم نبودن منزل سنجیده

  شود.

 

      خ ار 

 ما ی
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 خس

آسی  

  انی



 
 

 

  :اضطراری کیفتهی  ی . 3

 

هرخانوار باید دارای یک کیف اضطراری در منزل و ترجیحا یک کیف 

و در جای مشخصی قرار دهند ق عقب ماشین باشد ودر صنداضطراری 

 ی افراد خانوار از آن باخبر باشند.همهکه 

  داخل کیف شامل: وسایل ضروری

 عبه ی کمکهای اولیهج 

 پول و مدارک مهم 

 یک دفترچه یادداشت شامل شماره تلفن های ضروری  

 رادیو با باتری اضافه 

 دستکش 

 وسایل بهداشت فردی 

 )و کفش محکم لباس)گرم،زیر 

 طناب و... درب بازکن، ، ابزار مانند چاقو 

 روز(3وی)برای جیره ی خشک و غذاهای کنسر 

 آنچه که برای فرد عزیز است.و 

 

 

 

 

 :برگزاری  ل   ی برنام  ریزی خانوار در برابر بالیا. 1

ی اعضای خانوار شامل پدر، مادر، فرزندان، پدربزرگ، مادربزرگ کلیه

می کند باید حداقل یک بار در  و هرکس دیگری که با خانواده زندگی

 سال دورهم جمع شوند و درباره ی مسایل زیر بحث و گفتگو کنند:

 چه مخاطراتی خانوار را تهدید می کند؟ 

 مهمترین این مخاطرات کدامند؟ 

  تا برای این  انجام دهدخانواده چه راه حل هایی را باید

 مخاطرات آماده باشد؟

 2. تهی  ی نقش  ی خطر در م ز :

 

 

 

 

 

 

توجه جلب  اسممت که موجب ی خطر روشممی مشممارکتینقشممهرسممم 

رایط خطر خود را با تصممویر شمم خانوادهمی شممود تا خانواده اعضممای 

 ببیند.

   ینید خانه را از باال بدون سممقف مکتصمموری خطر برای رسممم نقشممه

 د:                                                      زیر را مشخص کنیبینید و نقاط 

اتاق _ دیوارهای آشممپزخانه _در ورودی  _دیوار دور خانه  .1

 سرویس بهداشتی و ... _هال   ها

ست  جاهایی خطر : نقاط خطر نقاط .2  سقوط  احتمال که ا

شیا  ستن    و ا شه    شک قرمز   عالمت دارد و با وجود...  و شی

 نشان داد می شود.

،گوشه  نقاط امن مانند چارچوب درهای محکم :نقاط امن .3

 مناسب است.... که برای پناه گرفتن و  اتاق،کنار ستونی 

 نشان داده می شود.      با عالمت سبزو 

 
 
 

 

 مقدم :

کشور ایران همواره در معرض انواع حوادث و مخاطرات طبیعی       

، آتش سوزی طوفان، ، سیل، خشکسالی زلزلهو انسان ساخت چون 

ن، متولی اصلی تامی، بنابراین نظام سالمت که است قرار گرفته و ....

های اخیر توجه ویژه طی سال استحفظ و ارتقای سالمت جامعه 

در برابر بالیا ) با تاکید بر نقش مردم خانوارها افزایش آمادگی ای به 

این امر را یکی  به منظور تامین سالمت خانوارها ،داشته و  محوری(

  های خود قرار داده است.ی برنامههااز اولویت

 : آمار

 طور متوسط :ه بدر کشور ساالنه 

 دهد.مخاطره طبیعی روی می 250

 شوند.نفر در اثر این مخاطرات کشته می 3000

                      شوند.می های جسمیآسیبنفر دچار  9000

شکالت  میلیون نفر تحت تاثیر5/1و   شی از مخاطرات قرار می   م نا

های ایرانی در برابر سممطم متوسممط آمادگی خانواردرمقابل ، گیرند 

ست درحال    8بالیا تنها  صد ا شور در  در ی که تقریبا تمام جمعیت ک

  د.نانواع بالیا قرار دار معرض

نقش خانوارها در برابر بالیا     آمادگی  که در  به نکات مهمی  در ادامه  

 : است شده ، اشاره ددارن

 برگزاری جلسه ی برنامه ریزی خانوار در برابر بالیا .1

 ی خطر در منزلتهیه ی نقشه  .2

 تهیه ی کیف اضطراری .3

 تمرین و مانور در شرایط اضطراری .4

 انجام ارزیابی خطر سازه ای .5

 انجام ارزیابی خطر غیرسازه ای .6

شاهد افزایش آمادگی خانوارها  ، امیدواریم با ایجاد حساسیت

 .و مخاطرات باشیمدر زمان بروز حوادث 

 

 

 

                                                  هال 

 

راهرو                               

                                   درب ورودی                                               

1خواب اتاق  

شپزخانهآ 2اتاق خواب   

 سرویس

 بهداشتی
امحم  




