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  دفتر مدیریت خطر بالیا           مرکز مدیریت شبکه                     
 کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه

، بارش هاي شدید و سیل اقدامات آموزشی در صورت وقوع سرماي شدید  
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  مقدمه:
در مدیریت خطر بالیا به نحو مطلوب و نظر به پیش بینی هواشناسی مبنی بر امکان برودت  Early Warningبا توجه به اهمیت 

 شدید در زمستان سال جاري، به پیوست فایل آموزشی و دستورالعمل اقدامات مورد انتظار از معاونت هاي محترم بهداشتی در

صورت بروز حادثه، جهت استحضار و امر به اقدام مقتضی حضورتان ایفاد می گردد. با توجه به رویکرد پیش فعال در حوزه 

  مدیریت خطر بالیا انتظار می رود که در این اقدامات اهداف زیر مدنظر قرار گیرد:

 ارتقاي آمادگی و کاهش آسیب پذیري منابع و تسهیالت بهداشتی در برابر بالیا •

 ارتقاي آمادگی و کاهش آسیب پذیري خانوارهاي ایرانی در برابر بالیا •

 در این راستا اقدامات ذیل مورد تاکید می باشد: 

 ارزیابی آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی  -1

 اجراي اقدامات کاهش آسیب پذیري و ارتقاي آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی  -2

 محور کاهش خطر بالیا -هاي سالمتجلب مشارکت عمومی براي اجراي برنامه  -3

 آگاه سازي عمومی درباره راهکارهاي ارزیابی و کاهش خطر بالیا  -4

  ذخیره سازي لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ -5

  استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیالت بهداشتی -6

  ن و کارکنان بهداشتیاجراي برنامه هاي آموزش تخصصی براي مدیرا -7

 اجراي تمرین هاي آمادگی بالیا در تسهیالت بهداشتی و جامعه -8

امید است با ارتقاء آمادگی جامعه و رویکرد برنامه هاي جامعه محور، عواقب ناشی از اینگونه مخاطرات رو به کاهش 
  و کشور عزیزمان نباشیم.نهاده و بیش از این شاهد اتالف منابع و خسارات جانی و اقتصادي به نظام سالمت 
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  اقدامات قبل از کوالك و سرماي شدید:
  آمادگی:

 کنید. نگهداريتهیه و  مقداري نمک و شن جهت باز کردن راه عبور و مرور -1

 .تهیه نمایید پارو و هر وسیله دیگري جهت جابجا کردن برفیک  -2

یزم خشک، نفت، ذغال و ...) در یک محل امن و دور از دسترس کودکان، حرارت و ... براي مواردي که با قطع گاز یا الکتریسیته  و مقداري سوخت (ه -3
 . بدیهی است که تهیه بخاري متناسب با این سوخت نیز ضروري است.، ذخیره نماییدسایر منابع انرژي مواجه شدید

 مایید.لباس و پتوي گرم به اندازه کافی تهیه ن -4

  .تهیه و در منزل نگهداري نمایید ، شمع، چراغ قوه و باطري اضافه براي آن)متناسب با تعداد افراد خانوار (حداقل براي سه روز تا یک هفته آب و غذا -5
 .این شرایط وجود دارد) نیز قطع برق در ( احتمال اختالل درشبکه آب رسانی به دلیل یخ زدگی یا ترکیدگی لوله ها و

 را تهیه و نگهداري نمایید. ... داروهاي حیاتی مانند انسولین و هبه ویژ اي مورد نیاز افراد بیمارداروه -6

 (سالمندان، معلولین، کودکان، زنان باردار، بیماران) پیش بینی نمایید.افراد آسیب پذیر خانوادهمراقبت از یک برنامه  -7

ضاي خانواده همگی در یک محل نباشند. بنابراین ضروري است تا عالوه بر پیش بدیهی است در زمان وقوع کوالك و سرماي شدید ممکن است اع -8
 بینی یک روش ارتباطی مناسب مانند موبایل و ... در صورت قطع این ارتباطات، محلی را براي جمع شدن مجدد اعضاء خانواده تعیین کنید.

از آن قابل دریافت نیز اخبار سایر بینی وضع هوا و  هاي مربوط به  پیشو خبرکه شبکه هاي مختلف رادیویی را به خوبی بگیرد یک رادیوي کوچک  -9
 . تهیه نماییداتري اضافه همراه ب، به باشد

 احمر) را به خاطر بسپارید. ل(هال112(اورژانس) و  115(آتش نشانی)، 125شماره تماس هاي اضطراري مانند  - 10

 .باشد امکان پذیرایی استقرار یابند که دسترسی به بیمارستان و پزشک در مکانههستند،  زمان زایمانکه نزدیک به مادران باردار  - 11

پرده هاي ضخیم و پوشاندن شیشه ها با پالستیک از نفوذ سرماي شدید به منزل جلوگیري کنید. با این حال  نصببا درزگیري درب ها و پنجره ها،  - 12
 ژن با محیط آزاد اجنتاب کنید.  درزها براي فراهم شدن امکان تبادل اکسی وسایل گرمایشی گاز سوز یا نفتی، از پوشاندن همه هنگام استفاده از

 سالم بودن ناودانها را کنترل کنید و از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 13

 پشت بام هاي منزل خود را کنترل کنید و از سالم بودن عایق پشت بامها مطمئن شوید. - 14

 .را قطع کنید ا و سنگینی برف بر روي خانه شما سقوط کنندشاخه هاي درختانی که ممکن است در اثر سرم - 15

 بهتر است یک کارشناس، ساختمان را از نظر تحمل حجم زیادي از برف بررسی کند. - 16

 از سالم بودن سیستم هاي گرمایشی منازل خود مطمئن شوید و راه هاي خروج دود را از نظر کارآیی مناسب بررسی کنید. - 17

 نشانی براي اطمینان از عملکرد مناسب دودکش ها کمک بخواهید.از کارشناسان سازمان آتش  - 18

 منزل بسیار خطرناك است.هاي بسته و بخاري هاي بدون دودکش فقط براي فضاهاي بزرگ و باز مناسب بوده و استفاده از آن در محیط  - 19

 زدگی و ترکیدن آنها جلوگیري شود. تا از یخبا پوشش هاي مناسب عایق بندي کنید  را لوله هاي آبی که در مجاورت هواي سرد قرار دارند - 20

مطمئن شده و آنها را در دسترس قرار دهید. مطمئن شوید که همه اعضاء خانواده روش استفاده از آن در منزل خود از سالم بودن وسایل اطفاء حریق  - 21
 باشد.را می دانند. زیرا استفاده از وسایل گرمایشی می تواند خطر آتش سوزي را به دنبال داشته 
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از سالمت خودروي خود مطمئن شوید. وسایلی نظیر زنجیر  حتماً در صورت اجتناب ناپذیر بودن سفر، هر گونه سفرهاي غیرضروري اجتناب کنید. از - 22
دروي را فراموش نکنید. از وجود ضدیخ در خودروي خود مطمئن شوید. از کافی بودن میزان سوخت خو الستیک زاپاس سالم و یخ شکنالستیک چرخ و 

خودروي خود مطمئن شوید. ، برف پاك کن، رادیو و باتري سیستم گرمایشی خودروي خود را کنترل کنید. از سالمت سیستم روشنایی خود مطمئن شوید.
شامل موارد زیر سایل واین  کیف اضطراري و لباس گرم  و ... را در وسیله نقلیه خود نگهداري نمایید. قبل از مسافرت نحوه بستن زنجیر چرخ را تمرین کنید.

 می باشد:

o کوچک بیل 

o قوه چراغ 

o اضافی باتري رادیوي کوچک با 

o آب 

o ساده و پرانرژي غذایی مواد 

o و فندك کبریت 

o پتوعایق  دستکش ،جوراب اضافی، کاله ، 

o اولیه هاي کمک فکی  

o جیبی چاقوي 

o الزم داروهاي 

o طناب یا و نجیرز 

o ماسه و شن جاده، نمک 

o بکسل کابل 

o   داراي سر باتري  کابل سیم  برق 

o  عالئم خطر شب نما 

o و چار چرخ، جکآشتی، وابزارهاي  فنی شامل انبردست، پیچ گ ... 

 در مناطق کشاورزي) آنها را در سرپناه هاي گرم و با آذوقه کافی نگهدارید. و احشامدر صورتی که از حیوانات نگهداري می کنید (به ویژه دام  - 23

یت با گاز ممسمو خطر زیرا .چادر مسافرتی نیست ه هیچ عنوان وسیله مناسبی براي گرم کردن داخل خودرو وب ،نیک پیکگاز وسایل پخت پز مانند  - 24
مسمومیت با سال به دلیل  ما تعداد افرادي که هر کشور در مونواکسیدکربن و نیز آتش سوزي هنگام استفاده از این وسایل بسیار باال می باشد.

گاز مونواکسیدکربن گازي  بسیار بیشتر از تلفات ناشی از سرما می باشد. ،دست می دهند فصول سرد جان خود را از نیز سوختگی ها در ومونواکسیدکربن 
یت با آن محالت تهوع عالمت هاي اولیه مسمو مشکل است. سردرد، سرگیجه و آن صورت تجمع آن در محیط بسته، تشخیص است بی بو و بی رنگ، لذا در

 ) تماس بگیرید.115درب ها را باز کنید، در هواي آزاد قرار گیرید و با اورژانس ( تمال وجود منواکسیدکربن مطرح می باشد، فوراًدر صورتی که اح می باشند.

احتمال مسمومیت با گاز منواکسیدکربن افزایش می یابد. نیز کرسی و ...  و هیزمی، گازي ، نفتی استفاده از وسایل گرمایشی نظیر بخاريهنگام  - 25
با ضروري است از کارکرد مناسب وسایل گرمایشی و دودکش ها مطمئن شویم. مسیر دودکش ها نباید به گونه اي باشد که گاز ناشی از احتراق  بنابراین
 مطمئن شوید. خود . از تهویه مناسب فضاي زندگی شودهدایت باد به داخل وزش 

 از اطمینان حاصل کنید.عدم نشت گ قبل از راه اندازي بخاري گازي از سالمت اتصاالت گاز و - 26
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 خودداري کنید.جداً از به کار بردن آنها ، منزل هاي گازي در غیراستاندارد مانند شیلنگ براي بخاري از انشعابات موقت وبه دلیل احتمال نشت گاز  - 27

 استفاده نکنید.از بخاري هاي برقی براي گرم کردن حمام به دلیل خطر باالي برق گرفتگی،  - 28

 حمام بسیار خطرناك می باشد. وجود دودکش ) در آبگرمکن ( حتی با وگونه وسایل گرمایشی گازي، نفتی، برقی  هراز بطور کلی استفاده  - 29

 

  ك:الدر زمان سرماي شدید یا کو

 مورد از منزل پرهیز کنید. از خروج بی -1

 .آجدار و چکمه استفاده کنیداز کفش  .احتیاط حرکت کنید در صورتی که خارج از منزل هستید، بر روي سطوح برفی و یخ زده با -2

دهد، خودداري کنید. این موضوع یکی از علل عمده ایست قلبی در زمستان به قلب را افزایش می  از حرکات اضافی مانند پارو زدن مکرر که بار -3
 حجم کمی از برف در هر بار جابجا شود. خودداري کنید. سعی کنید براي جابجایی آنها، تا حد ممکن حساب می آید. از بلند کردن برف ها با وزن زیاد جداً

 جلوگیري کنید. از خیس شدن لباسها و دستکش هاي خود جداً -4

 عالئم یخ زدگی عبارتند از: .زدگی اعضا جلوگیري کنید از یخ -5

  ،از دست دادن حس عضو مورد نظر  

  مانند بینی، الله گوش، انگشتان دست و پا و صورت.مربوطه رنگ پریدگی و سفید شدن عضو 

از نیروهاي امدادي  زده خودداري کنید و فوراً را به آرامی گرم کنید و با پوشش خشک بپوشانید. از ماساژ عضو یخ آندر صورت احتمال یخ زدگی،  -6
راري جریان خون ) زیرا گرم شدن ناگهانی اندام یخ زده ( قبل از برق ،هرگز نباید اندام یخ زده را در معرض گرماي شدید و مستقیم قرار دهید  کمک بگیرید.

   .باعث مرگ سلولهاي عضو یخ زده می شود

آید. در این حالت لرز آشکار و غیرقابل  است که پدیده اي خطرناك به حساب مییا هایپوترمی یکی از عوارض سرماي شدید، کاهش دماي بدن  -7
 د.شو می ظاهرفرد  درآلودگی و خستگی  کنترل، از دست دادن هوشیاري، گیجی، لکنت زبان، خواب

با نیروهاي  گراد است، فوراً درجه سانتی 35. اگر دماي بدن زیر اندازه گیري نمودکاهش دماي بدن ابتدا باید دماي بدن را شک به عارضه در صورت  -8
د. در صورتی که ) تماس بگیرید. فرد را در پتوي خشک و گرم بپیچید. در صورتی که لباس هاي فرد خیس است، به سرعت آنها را تعویض کنی115امدادي(

 فرد هوشیار است، نوشیدنی گرم به او بخورانید. 

 
 را جوشانید. ندقیقه باید آ 3تهیه غذا استفاده نکنید. در صورت اجبار حداقل براي از ذوب کردن برف به عنوان آب آشامیدنی و یا  -9
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 هاي آن را باز کنید. آب گرم بر روي مسیر خروج لوله بریزید. زدگی لوله هاي آب، کلیه عایق در صورت یخ - 10

 شوند را ببندید تا از هدر رفتن گرما جلوگیري کنید. درب اتاق ها و فضاهایی از منزل که استفاده نمی - 11

 خارج کنید. بخاري را از اتاق  در آن، نو براي نفت ریخت حداقل یک متر از مواد قابل اشتعال دور نگه داریدبخاریهاي نفتی را  - 12

 عاديتر از شرایط تنظیم کرد. بدیهی است این دما سرددرجه  13جویی در مصرف سوخت در صورت نیاز می توان دماي منزل را روي  جهت صرفه - 13
 است. بنابراین الزم است لباس مناسب و کافی در منزل بپوشید.

  .آماده کنیدآب  و طع طوالنی مدت برقوجود دارد، خود را براي قآب  و کوالك شدید احتمال قطع برق سرما و در - 14

 از ادامه حرکت پرهیز کنید:در شرایط زیر در صورتی که در راه ماندید 

 در صورتی که رسیدن تیم هاي امدادي محتمل است. 

 .در صورتی که مکان امن تري در نزدیکی شما نیست  

 شما مناسب نیست. و پوشش در صورتی که لباس  

 ي امدادرسانی وجود ندارد.در صورتی که امکان تماس برا 

 وجود دارد، در اسرع وقت این کار را انجام دهید. در نزدیکی شما در صورتی که امکان تماس براي درخواست کمک  

 .در صورتی که مکان امنی در نزدیکی شماست و شما آن را می بینید، به آنجا بروید  

 قدام کنید.کافی است، براي درخواست کمک ا در صورتی که لباس و پوشش شما  
ي کمک پس از توقف طوفان، در صورتی که در منزل خود نیستید، به سرعت براي یافتن مسیر مطمئن و ایمن جهت رسیدن به منزل خود از نیروهاي امداد

  رعایت کنید.مان رانندگی نکات ایمنی را دقیق تر از قبل بگیرید و در ز

  پوشش مناسب:

ترین پوشش باید  از یک لباس ضخیم است. بیرونیبهتر  و گرم انتخاب شوند. استفاده از چند الیه لباس به مراتبسبک  ،لباس هاي زمستانی باید چند الیه
و کاله که مانع از دست دادن دماي بدن می  و از ریه ها محافظت کند مقاوم به سرما و نفوذ آب باشد. استفاده از دستکش، شال گردن که بینی را بپوشاند

 شود، الزامی است.

  در کوالك و تگرگ: به دام افتادن در صورت

ر و از رانندگی به تنهایی در هواي سرد خودداري کنید. در صورتی که این سفر الزامی است، قبل از سفر از وضعیت مسیر حرکت خود از طریق اخبا -1
احتمالی رسیدن به مقصد و مسیر خود مطلع کنید. از جاده هاي سازمان هاي مربوطه مطلع شوید. سفر خود را در روز انجام دهید. افراد را از برنامه سفر، زمان 

ز مسیر شما مطلع اصلی تردد کنید و به هیچ وجه از میانبرها استفاده نکنید. این موضوع موجب می شود تا در صورتی که به هر دلیل در راه ماندید، افراد ا
 بوده و براي امدادرسانی هماهنگی الزم را انجام دهند.

رو را روشن نگه . چراغ خطر خودمتوقف کنید در حاشیه بزرگراهخودروي خود را شدید شدن کوالك به نحوي که قادر به ادامه مسیر نیستید،  در صورت  -2
 را به آنتن رادیو یا پنجره نصب کنید. (شب نما) فلورسنت دارید و پرچم 

وجه از خودروي خود خارج نشوید، مگر اینکه ساختمانی در نزدیکی خود ببینید.  در خودروي خود باقی بمانید تا نیروهاي امدادي شما را بیابند. به هیچ -3
 دقت کنید که در بسیاري مواقع ساختمان بسیار دورتر از آن جایی است که شما می بینید.

  باز کنید.را روشن کنید. هر از گاهی کمی پنجره را براي تهویه  خودرودقیقه  10هر یک ساعت به مدت براي استفاده از بخاري  -4
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 لوله اگزوز را مسدود می کند به صورت متوالی باز کنید. این کار از برگشت دود به داخل خودرو جلوگیري می کند. برفی که مسیر -5

 ضروري است. توجه داشته باشید که فعالیت شدید خطرناك است. (نظیر حرکت دادن مکرر پاها و دستها)براي حفظ دماي بدن، فعالیت سبک -6

 الك استفاده از نقشه راه بسیار مهم است. در زمان کو -7

اي صندلی هاي خودرو بهتر است پوشش عایق داشته باشند (استفاده از پتو توصیه می شود). بهتر است سرنشینان نزدیکتر به هم نشسته و از کت ه -8
 پتو استفاده کنند.به عنوان خود به صورت مشترك 

 د.یتیم هاي امدادي آگاه شواحتمالی تا از حضور نید براي استراحت و خواب به صورت نوبنی بیدار بما -9

 مواد غذایی توصیه می شود.مصرف نوشیدن مایعات کافی (فاقد کافئین و الکل) و  - 10

 از اتالف باتري و سوخت جلوگیري کنید و براي استفاده از آنها جانب احتیاط را رعایت کنید. - 11

  سط تیم هاي امدادي رویت شوید.چراغ هاي کناري خودرو را در شب روشن نگه دارید تا تو - 12

  پس از طوفان:

، ممکن است نیاز باشد محل به مدت طوالنی در صورت قطع برق یا اتمام سوخت به مدت چند ساعت یا در طول شب و عدم امکان گرم کردن منزل -1
ي خود را به همراه داشته باشید. مانند داروها، تغییر دهید و به مکان دیگري بروید. در این صورت الزم است وسایل ضروربه صورت موقت استقرار خود 

 لباس کافی، مواد غذایی و ... رعایت نکات ایمنی که قبال به آن اشاره شد، الزامی است.

 یک کالس درس است که نکاتی را به ما آموزش می دهد:مانند  فراموش نشود که هر حادثه

... می آب، غذا و  ،پوشاك، سوخت شامل. این ذخایر می باشدیت ذخایر ما در طول دوره سرما ، کیفیت و کمجهت آمادگی مطلوب در سرما یکی از نکات مهم .1
 باشد.

 نکته دیگر این است که آیا برنامه خانواده ما در مواجهه با این اتفاق مناسب بود و آیا می توان این برنامه را بهبود بخشید. .2

  ه اخیر تکرار شود.تجربباید اشکاالت بدیهی است که در برنامه ریزي براي سرماي شدید بعدي ن .3
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  بخش دوم

  اقدامات آموزشی در زمان بارش هاي شدید و سیل
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  نکات آموزشی در زمان وقوع بارش هاي شدید و سیل:

 در صورت مشاهده جریان آب مسیر خود را تغییر دهید. هرگز در جریان آب شنا نکنید. -1

 ري کنید.خوددا قدم زدن و یا رانندگی در جریان آباز  -2

 هم زده و وي را غرق نماید  رتعادل یک فرد بالغ را ب تواند یمدلیل سرعت باال  بهمتر  یسانت 15ارتفاع  به سیالب انیجر -3

 د خودروي شما را با خود جابجا کند.سانتی متر می توان 60تنها وجود جریان آب به ارتفاع  -4

 د نکنید.در زمان وقوع سیالب، هرگز به تنهایی در این مسیرها ترد -5

 آب و هوایی است.به مناطق مرتفع حرکت کنید. سیل برق آسا اولین علت مرگ هاي ناشی از مخاطرات  در صورت وجود احتمال سیل برق آسا، فوراٌ -6

ع خودروي شما را در بر گرفته ولی این آب در حال حرکت نمی باشد، خودرو را رها کرده و به مناطق مرتف ،در صورتی که آب ناشی از سیل -7

 توجه .باشید برق هاي سیم و ها شیب ، جاده هايپیچ  مراقب ، هستید رانندگی حال در سیل وقوع هنگام به که درصورتیبروید. 

 .، بنابراین با دنده سنگین حرکت کنیدکند نمی کار آب در اتومبیل ترمز که باشید داشته

نهرها پرهیز کنید. این مناطق می تواند به سرعت در اثر سیل تحت تاثیر  در زمان بارش هاي شدید از استقرار  در مسیر حرکت آب، رودخانه و -8
 قرار گیرد و فرصت کافی براي توجه به هشدار در این مناطق وجود ندارد.

اده منظور از هشدارهاي اولیه مخاطرات این است که خانو شدار اولیه آگاه باشند.در مناطق سیل خیز، الزم است مردم منطقه با سامانه هاي ه -9

آگاه باشند. این هشدارها می تواند به شکل صوتی (آژیر و ...) یا دیداري یا اخبار صدا و  باید از حوادثی که آنها و محله آنها را تهدید می کند، 
 سیما باشند.

 آب و هوا مطلع شوید.را روشن نگه دارید تا از آخرین اخبار مربوط به وضعیت براي اطالع از احتمال وقوع سیل، تلویزیون و رادیوي خود  -10

 منطقه مرتفع در محل زندگی خود را از قبل شناسایی کنید و در صورت دریافت هشدار، به سرعت به آن منطقه حرکت کنید.  -11

( کیف اضطراري خود را از قبل آماده کنید. این کیف حاوي چراغ قوه و باتري اضافه، مقداري پول، وسایل کمک هاي اولیه، اسناد و مدارك مهم -12
، مقداري آب و غذاي پرانرژي یا کنسرو شده، داروي افراد بیمار، نیازهاي گروه هاي ویژه مانند کودکان، پتوي دارك شناسایی و اسناد و ...)م

می باشد. باید توجه داشت که این موارد باید در پالستیک نگهداري شود تا در اثر نفوذ آب  ، شنل بارانی و لوازم کمک هاي اولیهلباس ،گرم
 یس نشوند.خ

 براي حفظ وسایل منزل، بهتر است کلیه اثاثیه مهم منزل به باالترین طبقه منتقل شود. -13

لباس شما خیس می باشد، از تماس با وسایل برقی خودداري کنید تا از برق  یا وسایل برقی را از پریز جدا کنید و در صورتی که دست و -14
 گرفتگی شما جلوگیري شود.

 به گونه اي بپوشانید که در اثر بارش هاي شدید و یا سیل خیس نشود.تفاع مناسب پیش بینی کنید و آن را در ارمحل نصب کنتور را  -15

 احتیاط می توانید جریان کلی برق محل سکونت خود و شیر گاز را ببندید تا از آتش سوزي احتمالی و یا انفجار پیشگیري کنید.رعایت جهت  -16

 خود و یا طبقات فوقانی منزل بروید. هطق مرتفع محلاتصور می کنید. بنابراین به سرعت به منوقوع سیل بسیار سریعتر آن است که شما  -17
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  بعد از وقوع سیل:

قبل از ورود به منزل از استحکام سازه اي آن مطمئن شوید. زمانی به منزل خود بازگردید که مسئولین محلی اعالم شرایط عادي نموده و 

بازگشت شما امن است. قبل از ورود به منزل از عدم وجود خطر برق گرفتگی، انفجار، آلودگی با  اعالم نمایند که اکنون شرایط براي
 فاضالب و ... مطمئن شوید.

  بیرون می کشد.خود زیرا سیل مارها را از النه . باشیدگزیدگی در منطقه سیل زده مراقب مار -1

بهداشت . لذا ضروري است به وارش ناشی از انواع میکروب ها وجود داردپس از سیل احتمالی شیوع بیماري هاي عفونی مانند عفونت دستگاه گ -2
  ید.توجه ویژه نمایآب و غذا  ،عمومی ،فردي

  سریعاً نسبت به پاکسازي خانه و محل سکونت خود اقدام نمایید.پس از فروکش کردن سیل و سیالب،  -3

 استفاده کنید. یشده باشد، از آب بطری تا زمان اطمینان از سالم بودن آب شرب که ممکن است به علت سیل آلوده -4

 .مصرف مواد غذایی تماس یافته با سیالب خودداري کنید از -5

  تماس خود را با آب باقیمانده از سیل به حداقل برسانید چرا که احتمال آلودگی شدید آن، قابل توجه است. -6

 به علت آلودگی باید ضدعفونی شوند. )ثاثیه منزل و ...پس از ورود به منزل کلیه وسایلی که به آب سیل آلوده شده اند (مبلمان و ا -7

براي بازگشت به منزل خود، در مسیرهایی که در آنها سیل فروکش کرده است، مراقب اشیاء شناور در سیالب و یا باقی مانده از سیل  -8
 در مسیر حرکت باشید. حرکت سیالب موجب شسته شدن جاده ها و راه ها می شود.

 خطر جدي را متوجه شما نماید. ،زیرا ممکن است رانش زمین به دنبال سیل .پرتگاه ها پرهیز کنیداز ایستادن در لب  -9

 از تالش براي رانندگی در مسیرهایی که هنوز سیالب در آنها در جریان است، خودداري کنید.  -10

 رفتگی شوید.از تماس با آب هاي سطحی پرهیز کنید. زیرا ممکن است به علت وجود سیم هاي برق، دچار برق گ -11

از صدمات و خسارات عکس به منظور دریافت غرامت، در صورتی که منزل یا محل کار شما بیمه در برابر خسارات سیل می باشد،  -12

 تهیه کنید.

 

 

 

 

 

  


