
 
١

  :مقدمه 

  .بدون شك زندگي انسان همواره با خطرناشي از باليا همراه بوده است

آني و فوري آن بسيار فراتر مي رود و اغلـب فراينـد توسـعه     ثيرباليا عواقبي دارند كه از تأ

اقتصادي را سالها به تأخير مي اندازند كه در اثر آن الگوي طبيعي زنـدگي و يـا اكوسيسـتم    

ر وضعيت بهداشـت محـيط و سـالمت جامعـه شـامل مـرگ زودرس،       مختل شده و اثراتي ب

بيماريها، معلوليت ها، آلودگي منابع آب، اپيدمي، آلودگي، مواد غذايي، اختالل در سيستم دفع 

كه نياز به مداخله استثنايي و اضطراري براي  بوجود مي آيد... بهداشتي زباله و فاضالب و 

در اين شـرايط شـديدترين محـدوديتها    . داردزيست نجات و حفظ زندگي انسانها و يا محيط 

در ايـن صـورت   . ايجـاد مـي شـود   ... كاركنان، تجهيزات و لوازم، خدمات پشـتيباني و   براي

كاركنان سازمانها، ارگانها و نهادهاي درگيـر در بحـران پـس از وقـوع حـوادث غيرمترقبـه       

واجه مي شوند كه بـا برنامـه   همانند سيل، زلزله، رانش زمين با جمعي از انسانهاي بالزده م

سـازد تـا بـا     ريزي و آمادگي در برابر وضعيت اضطراري، سازمان ها و جوامع را قادر مي

  .وضعيت بحران به شكل مؤثر و مناسب برخورد نمايند

  



 
٢

  باليا و انواع آن :فصل اول 

  :اهداف رفتاري 

  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند 

  .ا تعريف كرده و انواع آن را نام ببرندباليا ر -١

 .انواع باليا و اثرات آنها بر محيط را توضيح دهند -٢

 .اهميت باليا را از نظر ميزان اثر و آسيب وارده شرح دهند -٣

هر بال، اصوالً تغييري است در شرايط محيطي كه مي تواند سبب گسسته شدن روند زندگي 

  .و خطرناك محيط شود مضرعناصر طبيعي مردم و قرار گرفتن آنان در معرض 

حوادثي هستند كه شدت آنها ممكن است بحدي باشد كه وضعي ) عي يا انسان سازيطب(باليا 

در اين وضعيت شيرازه زندگي روزمره ناگهان گسيخته مي شـود و  . فاجعه انگيز ايجاد كنند

راقبتهـاي  مردم دچار رنج و درماندگي مي شـوند و در نتيجـه بـه غـذا، پوشـاك، سـرپناه، م      

پزشكي و بهداشتي و ساير ضروريات زندگي در مقابل عوامـل و شـرايط نامسـاعد محتـاج     

  .گردند مي

  :تعاريف 

  .به رويدادي پيش بيني شده و تصادفي مي گويند: حادثه 

يك پديده زيست محيطي ناگهاني با ابعاد وسيع بوده كه در اثر آن منطقه بـال  : سانحه يا بال 

  .اي خارج منطقه اي پيدا مي كندديده نياز به كمك ه

  



 
٣

  : انواع باليا

را به دو دسته بالي طبيعي و يا بالي ناشي از دخالت بشر » بال«تعريف مورد توافق جهاني، 

تقسيم كرده و بالي طبيعي را از هم گسيختگي جدي بخشي از جامعه مـي دانـد كـه موجـب     

ن جامعـه بـراي مواجهـه و    خسارات گسترده انساني، مادي و محيطي شـده و فراتـر از تـوا   

  .مقابله با آن از طريق منابع اقتصادي و مالي آن جامعه باشد

  بالهاي طبيعي  - ١

بالي طبيعي اصوالً تغييري است در شرايط محيطي كـه سـبب گسسـته شـدن رون زنـدگي      

طبيعي مردم و قرار گرفتن آنها در معـرض عناصـر مضـر و خطرنـاك محـيط مـي شـود و        

  :ير تعريف كرد توان آن را به نحو ز مي

بالهاي طبيعي عملي از طبيعت است با چنان شدتي كه وضعي فاجعه انگيز ايجـاد كنـد و در   

اين وضع شيرازة زندگي روزمره ناگهـان گسسـته شـود و مـردم دچـار رنـج و درمانـدگي        

ضـروريات  ... شوند و در نتيجه به غذا، پوشاك، سرپناه، مراقبتهاي پزشـكي و پرسـتاري و   

زلزلـه،  : ماننـد . محافظت در مقابل عوامل و شرايط نامساعد محيط محتاج گردندزندگي و به 

  ...بهمن، آتشفشان، امواج عظيم دريايي، رانش زمين، سيل، طوفان، سرما و گرماي شديد و 

  بالي ساخت بشر - ٢

دليل اصلي و مستقيم وقوع اين گونه باليـا اعمـال شـناخته شـده بشـرخواه عمـدي و خـواه        

ين قبيل باليا، شامل وضعيتي است كه جمعيـت غيرنظـامي متحمـل تلفـات     ا. سهوي مي باشد

. جاني و خسارات مالي بدليل وقوع جنگ و يا مبارزات داخلي و يا ساير مناقشات مـي شـود  



 
٤

در بسياري موارد مـردم مجبـور مـي شـوند خانـه و زنـدگي خـود را تـرك كـرده و تعـداد           

  .يابدهاي اجتماعي پناهندگان و آوارگان افزايش  گروه

  :تقسيم بندي انواع باليا برحسب منابع ايجاد آن 

  .باليايي كه در اثر عوامل جوي مثل طوفان ايجاد مي شوند -١

 .باليايي كه ناشي از تغييرات سطح زمين مانند سيل هستند -٢

باليايي كه در اثر جابجايي قسمت هاي مختلف قشر زمين مانند زمين لـرزه بوجـود    -٣

 .مي آيند

 ...بناها، انفجار، آتش سوزي و  سوانحي مانند ريزش -٤

كه باعث جابجايي جمعيت و پناهنـدگي از  ... بالياي پيچيده مانند جنگ، خشكسالي، و  -٥

 .يك كشور به كشور ديگر مي شوند

  :اهميت باليا از نظر ميزان اثر و آسيب آنها 

  تلفات و صدمات مثل انسان ها و حيوانات اهلي -١

ر سوختها، ارتباطات، آب آشـاميدني، شـبكه   قطع خدمات عمومي مثل برق، گاز و ديگ -٢

 ...فاضالب، مواد غذايي و بهداشت و 

 از بين رفتن يا آسيب ديدن اموال عمومي و خصوصي -٣

 انتشار بيماري هاي واگيردار -٤

 اختالل در فعاليتهاي عادي -٥

  



 
٥

  :مهمترين آثار باليا و مشكالت شايع بهداشتي ناشي از آن 

  آلودگي منابع آب آشاميدني -١

 )انگلي، اسهال خوني و ساير بيماريهاي عفوني(شيوع بيماريهاي واگيردار بروز و  -٢

از بين رفتن منازل و لزوم تهيه سرپناه موقت براي بازماندگان و در نهايت جابجايي  -٣

 جمعيت

ايجاد وقفه و اختالل در سيستم دفع زباله و فاضالب و انباشته شدن آنها در محـيط   -٤

 زندگي

 مواد غذايي و مشكالت تغذيه در منطقه آلودگي مواد غذايي و كمبود -٥

 افزايش ناقلين بيماريها  -٦

 در منطقه نتعفن ناشي از اجساد انساني و الشه حيوا -٧

 عدم توجه به اهميت و نقش مردم در تأمين امنيت، بهداشت و امداد در بروز باليا -٨

 مشكالت بهداشت رواني و واكنشهاي اجتماعي -٩

  توسعه شهرنشيني مهاجرت مردم حادثه ديده به شهر و -١٠

چگونگي رفتار اهالي سانحه ديده منحصراً گاهي توأم با وحشت، اضطراب و حيـرت زدگـي   

است و پس از گذشت چند دقيقه از وقوع حادثه، آسيب ديدگان فعاليتهاي جستجوو نجات را 

اعمـال و رفتـار او در امـداد رسـاني و نجـات      آغاز مي نمايند و هر كسي تصور مي كند كه 

اينگونه برخوردها در برخي موارد به سود و مصلحت جامعه نمي باشـد  . منطقي استكامالً 

گرچـه در  . و موجب مي شود نيروهاي امدادگر نتوانند وظايف خود را به خوبي انجام دهنـد 



 
٦

برخي شرايط خطر بالقوه انتقال بيماريهاي عفوني افزايش مي يابـد، ولـي بطـور كلـي وقـوع      

مهمترين علت افزايش بيماريها به دليـل  . ماريهاي واگير نيستندحوادث عامل بروز ناگهاني بي

خطر بروز همـه گيـري بيماريهـاي واگيـردار بـا تـراكم       . آلودگي آب و مواد غذايي مي باشد

زيرااين عوامل باعث مي شوند كه ميـزان مصـرف   . جمعيت و جابجايي آنها افزايش مي يابد

ابـد و تخريـب سرويسـهاي بهداشـتي خـود      آب و مواد غذايي و خطر آلودگي آنها افـزايش ي 

مهمترين علت در افزايش آلودگي است و همچنين متوقف شدن برنامه هاي مبارزه بانـاقلين،  

  .بيماريهاي منطقه توسط حشرات را افزايش مي دهد

زماني كه جابجايي بي اختيار و يا سازمان يافته رخ مي دهد، نيازهاي اضطراري بـه تـأمين   

س مي شود اهالي آسيب ديده ممكن است به نقاط شهري كه سرويس ها امداد همگاني احسا

موجب افزايش مرگ و مير  و امكانات آنها با تعداد جمعيت مطابقت ندارد عزيمت و در نتيجه

و بروز بيماري گردند و يا بعضي بيماريهـايي كـه در بـين جمعيـت منطقـه و يـا تـازه وارد        

  .موجب افزايش بيماري گرددآندمي و بومي نبوده با تماس با يكديگر 

همچنين پس از وقوع حوادث غيرمترقبه ممكن است خطرات بهداشتي ناشي از قـرار گـرفتن   

  .در معرض هواي روباز و بي حفاظ نيز موجب افزايش بعضي بيماريها گردد

بروز خسارات و آسيبهاي فراوان به انبارهـاي مـواد غـذايي و محصـوالت و از بـين رفـتن       

همترين علت بروز كمبودهاي محلي مي باشـند كـه خـود موجـب نگرانـي و      سيستم توزيع، م

  .بروز بيماريها خصوصاً در گروه هاي آسيب پذير مي باشد



 
٧

مشكالت حاد بهداشت رواني در طي دوره هاي طوالني توانبخشي و نوسازي افزايش يافتـه  

  .و بروز بيماريهاي رواني را موجب شده كه بايد مورد توجه قرار گيرد

  :والن بهداشتي بايد به مسائل زير توجه داشته باشندمسئ

برنامه ريزي و آمادگي قبلي بمنظور مقابله با شرايط نامساعد بهداشـتي كـه بـدنبال     -١

  .وقوع بالياي طبيعي ايجاد مي شود

 ...مختلف،بمنظورمقابله بابالياي طبيعي و  هاي ساختن كاركنان بهداشتي در رده آماده -٢

نياز براي رده هاي مختلف براي آمادگي بخش بهداشـت و  تهيه متون آموزشي مورد -٣

 درمان 

تدوين استانداردهاي حداقل و قابل قبول كه هنگام برنامـه ريـزي و اجـراي عمليـات      -٤

 .اضطراري و در شرايط دشوار، بتوان از آنها استفاده كرد

آشنايي عموم مردم بـا مسـايل بهداشـتي در مواقـع اضـطراري، از طريـق آمـوزش         -٥

 موميبهداشت ع

اقدامات الزم هنگام بروز باليا بستگي به نوع باليا دارد و هر يك از باليا نياز بـه يـك سـري    

ولي از آنجائي كه اكثر باليا در ايجاد شرايط غيربهداشتي در محيط . اقدامات ويژه خود دارد

  :مشترك هستند، اجماالً ، اين اقدامات شامل سه مرحله به شرح ذيل مي باشد 

  ش از وقوع باليااقدامات پي -١

 اقدامات هنگام وقوع باليا -٢

 اقدامات بعد از وقوع باليا -٣



 
٨

  

  :  تمرين 

  .حادثه و باليا را تعريف كرده و انواع آن را نام ببرند -١

 .انواع باليا برحسب منابع ايجاد آن، ليست نمايند -٢

 .مورد از مشكالت شايع بهداشتي ناشي از باليا را توضيح دهندچهار  -٣

 .داشتي در قبال وقوع باليا را شرح دهندوظايف مسئوالن به -٤

  



 
٩

  اقدامات قبل از وقوع باليا : فصل دوم

  :رفتاري اهداف 

  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند

  .منظور از اقدامات قبل از وقوع باليا را شرح دهند -١

 .دهند اقدامات قبل از وقوع زلزله، سيل، آتش سوزي، صاعقه و كوالك را توضيح -٢

 .وظايف بهورز، قبل از وقوع باليا را تشريح نمايند -٣

اقدامات پيش از وقوع باليا، حدود و ميزان اقدامات، قبل از بروز باليا بستگي به قابليت پـيش  

بيني و تكرار اين باليـا دارد و شـامل پـيش بينـي در زمينـه پرسـنل موردنيـاز، تجهيـزات و         

ش گروه هاي مختلف مردم، تـدارك ابـزار و وسـايل    آموز: به عنوان مثال . خدمات مي باشد

الزم، پيش بيني سيستم اعالم خطـر بـه موقـع كـه مـي تواننـد بسـياري از عواقـب وخـيم و          

  .خسارات بالياي طبيعي را بكاهد

  :يا شامل اقدامات پيش از وقوع بال

  :كه آمادگي و توانايي جامعه را در موارد زير تضمين مي كند است اقداماتي

در صـورتي كـه   (يش بيني و اقدامات پيشـگيرانه در مقابـل يـك تهديـد قريـب الوقـوع       پ) الف

  ).هشدار قبلي امكان پذير باشد

پاسخ به مقابله با اثرات بال با انجام دادن به موقع و مؤثر عمليات نجات، كمك رسـاني و  ) ب

  .ساير كمك هاي مناسب بعد از وقوع بال

  



 
١٠

  :بيني وتكرربالها دارد كه شامل يت پيشاقدامات قبل ازبروزبالبستگي به قابل

  ارزيابي منابع پيش بيني در زمينه تعداد كاركنان، مواد و ارايه خدمات -١

مي تواند خسارات جـاني را  كه ايجاد سيستم اعالم خطر به موقع براي هشدار اوليه  -٢

كـه مـردم بـه موقـع بـه      اين احتمال هست به ميزان قابل مالحظه اي تقليل دهد، زيرا 

 .امني منتقل شوندمكان 

بسيج جامعه بايد از تمـام منـابع موجـود اسـتفاده كامـل كنـد، لـذا بايـد بسـياري از           -٣

سازمان هاي دولتي، شهرداري، ارگان ها، مقامات محلي، سازمان هاي امداد و توده 

 .مردم وظيفه اي به عهده داشته باشند

 ت پوششجمع آوري اطالعات الزم در خصوص مناطق آسيب پذير روستاهاي تح -٤

جمع آوري مواد زايد جامد، فاضالب و تهيه و توزيع  .تدوين برنامه ريزي دقيق قبلي -٥

  آب سالم در مواقع بحران

  مواقع اضطراريدر ذخيره سازي منابع  -٦

تمرين و آموزش برنامه ملي آمادگي در برابر (افزايش آگاهي مردم و مشاركت ملي  -٧

 جامعه آماده و آگاهمتناسب با شرايط جامعه و در نهايت يك ) باليا

در طول دوره آماده باش، برنامه هايي براي تخليه محل و يـا اقـدامات ديگـر وجـود      -٨

 .داشته باشد

 .آموزش به مسئولين و گروه هايي از مردم كه در معرض خطرند -٩

  ايجاد رويه ها و استانداردها -١٠



 
١١

ايد به كار گرفتـه  برنامه هاي عملياتي كه بعد از وقوع بال بتنظيم تدارك سازماني و  -١١

  .شوند

  آموزش گروه هاي مداخله -١٢

آمادگي در مقابل باليا بايد با قوانين مناسب و استاندارد كشـور بـالزده پشـتيباني     -١٣

  .شود

ان ها و اثرات احتمالي، تعداد تلفات جاني و مقـدار خسـارات وارده بـه    يزپيش بيني  -١٤

اقتصادي پيش بيني شده بر اثر وقـوع  اموال و اختالل در خدمات اساسي و فعاليت هاي 

  .يك خطر خاص طبيعي يا ساخت بشر

كاهش خطر احتمالي در درازمدت، اقداماتي كه در دراز مدت، براي كاهش ميـزان و   -١٥

بـاال بـردن اسـتاندارد    : بايد انجام شـود عبـارت اسـت از     يا زمان اثرات نامطلوب بعدي

اسـتفاده از   ،گيـر و برنامـه ريـزي   ساختمان ها، منطقـه بنـدي كـردن دشـت هـاي سـيل       

  هاي باير، ايجاد گوناگوني در محصوالت زمين

  اقدامات قبل از وقوع زلزله

اجراي دستورالعمل هاي نحوه قطع جريان آب، برق، گاز و سـاير امكانـات خـدماتي     -١

  :در منزل 

گاز، معموالً شيراصلي گاز، روي لوله ورودي و پس از كنتـور نصـب مـي شـود و     ) الف

در صورتي كه از گاز شهري استفاده مـي كنيـد   . آن به رنگ قرمز يا نارنجي استدسته 

شـير اصـلي كنتـور، اجـاق گـاز، آبگـرمكن،       (چگونگي بـاز و بسـته كـردن شـيرهاي آن     



 
١٢

را ياد گرفته و به ديگـر اعضـاي   ...) واري گازي و يديواري، شومينه، چراغ هاي د بخاري

كه در زمان وقوع زلزله تا وقتي كـه از نشـت   فراموش نكنيد . بالغ خانواده آموزش دهيد

  .گاز مطمئن نشديد احتياجي به بستن آنها نيست

در صورتي كه در مجتمع هاي آپارتماني زندگي مي كنيد، محل فيوز برق خانـه  : برق) ب

  .خود را به نام خود مشخص كنيد

  .شير فلكه اصلي ورود آب به منزل جنب كنتور قرار دارد: آب) ج

ا انتخاب كنيد كه همه اعضاي خانواده، بعد از وقوع زمين لرزه در آنجا جمع مكاني ر -٢

  .شوند

يك يا چند نقطه امن را در هر اتاق انتخاب كنيد تا در مواقع ضـروري بتوانيـد بـه آن     -٣

  .نقاط پناه ببريد

نقاط امن محل كار و سكونت خـود را در روي نقشـه اي مشـخص كنيـد و آن را در      -٤

  .ان خود قرار دهيداختيار نزديك

تمرين هاي دوره اي نجات از خطرهـاي زمـين لـرزه را كـه در مـدارس و از طريـق        -٥

رسانه ها آموزش داده مي شود، انجام دهيد و اين برنامه را هر چند وقت يك بار تكـرار  

  .كنيد

دوره كمك هاي اوليه به ويژه آموزش احيـاي قلبـي ريـوي را از طريـق هـالل احمـر        -٦

   .ياد بگيرندخود،  شهر

  .از استحكام و مقاومت ساختمان هاي قديمي در برابر زمين لرزه مطمئن شويد -٧



 
١٣

در ساختن بناهاي جديد، اصول و مقررات ايمني و مقاومت ساختمان در برابر زلزله  -٨

مقاوم بودن محل سكونت در برابـر زلزلـه از مهـم تـرين اصـول      . را به دقت رعايت كنيد

لـذا بـه منظـور پايـدار بـودن      . رات ناشـي از وقـوع زلزلـه اسـت    آمادگي و پيشگيري خط

  .سرمايه گذاري تان موارد زير توصيه مي گردد

هنگام ساخت خانه، كليه ضوابط مهندسي و آيين نامه هاي سـاختماني را رعايـت    -الف 

نموده و از مهندس ناظر خواستار طراحي ساختمان مقاوم و نظارت دقيق بر اجـراي آن  

  .باشيد

 ميـزان اسـتحكام و   چه قصد خريد خانه داريد، با مهندس متخصـص در مـورد  چنان -ب 

  .ر، مشورت كنيديمطابق با آيين نامه ساخته شده است يا خ اينكه خانه

اگر محل سكونت شما مطابق آيين نامه ساخته نشده است، حتي االمكان سعي كنيد  -پ 

محـل سـكونت اقـدام     با مهندس متخصص مشورت نموده و نسبت به تقويـت سـاختمان  

  .نماييد

دور بـودن از سـنگ هـاي فعـال و     ( به خاطر داشته باشيد كه انتخاب محل مناسب  -ت 

طراحي ساختمان، كيفيت مصـالح، سـاخت و اجـراي سـاختمان از     ) زمين هاي شيب دار

  .مهم ترين اصول مقاوم سازي ساختمان در برابر زلزله هستند

نظيـر  مـواردي  داخل ساختمان، حذف و جابجـايي  قبل از هرگونه تغيير ظاهري در  -ث 

  .ضروري است با مهندس متخصص مشورت كنيد ،ديوار، ستون در و پنجره ها



 
١٤

در اين زمينه روش هاي بسيار ساده در مهندسي سـازه هـا ماننـد اسـتفاده از مصـالح      

چنـين نكـات   وجـود دارد كـه بكـارگيري    ... سبك يا تصحيح اتصاالت در ساختمان ها و 

يـابي غلـط    ضـمناً مكـان  . اسـت ريز اما دقيق ناشي از دقت عمـل هـاي مـديريتي     ساده و

  .يايي همچون سيل را افزايش مي دهدساخت و سازها در شهرها، خسارات ناشي از بال

محل خواب شما نبايد در كنار پنجره، زيرلوستر، تابلو، آينه و ساير اشياي شكننده و  -٩

  .آويزان باشد

اي منزل را بررسي كنيد و وسايلي را كه ممكن اسـت بعـد از   راهروها و خروجي ه -١٠

  .وقوع زلزله سد راه شوند از آن مكان ها دور كنيد

وسايل سنگيني را كه هنگام وقوع زلزله ممكن است سقوط كنند، از جمله كتـاب هـا،    -١١

  .گلدان هاي آويز و لوسترها، در محل خود محكم ببنديد

قفسه هاي پـايين قـرار داده وقفسـه هـا را محكـم بـه       اشياي بزرگ و سنگين را در  -١٢

  .ديوار متصل كنيد

اشيايي را كه در قسمت خارجي ساختمان قرار دارنـد، ماننـد كولرهـا، گلـدان هـاي       -١٣

پشت پنجره و ظروف مـواد غـذايي، در جـاي مناسـبي قـرار دهيـد و يـا در جـاي خـود          

  .مستحكم كنيد

ا كه در زمـان وقـوع زلزلـه ممكـن اسـت      شيرواني و كالهك دودكش هاي بخاري ر -١٤

  .سقوط كنند، بازرسي كنيد



 
١٥

بـه انـدازه مصـرف سـه روز آمـاده      ) ترجيحاً به صورت كنسرو( ذخيره آب و غذا  -١٥

در صورتي كه اين ذخاير به صورت كنسرو نباشد، بايد هر دو هفته يك بار آن ها . كنيد

  .را تجديد كرد تا فاسد نشوند

  .را همواره در منزل آماده داشته باشيدكيف امداد و نجات  -١٦

مواد شيميايي سمي و خطر آفرين را در ظرف پالستيكي مطمئن و در پـايين تـرين    -١٧

  .قسمت گنجه ها قرار دهيد

براي جلوگيري از حوادث ناشي از بروز حادثه، حتماً يك كپسول آتـش نشـاني در    -١٨

همچنـين نحـوه   . ي قـرار دهيـد  منزل داشته باشيد و حتي االمكان نزديك درهـاي خروجـ  

  .استفاده از آن را بياموزيد و به كليه اعضاء آموزش دهيد

ها،  نزديك ترين محل هاي امدادرساني مانند جمعيت هالل احمر، راهداري، درمانگاه -١٩

آتش نشاني و قرارگاه هاي نيروي انتظامي را، كه در هنگام حادثـه مـي تواننـد بـه شـما      

  .دكمك كنند، شناسايي كني

از يك مهندس طراح ساختمان جهت بررسي ساختمان دعوت به عمـل آوريـد و در    -٢٠

  .باره چگونگي راه هاي مراقبت از خانه با او مشورت كنيد

مواد سوختني، آتش زا مواد شيميايي را از ساختمان خارج كرده و در فضـاي بـاز    -٢١

را در مكـان خـود محكـم    در خروجي ساختمان و يا اتومبيل گذاشته و آن هـا   از به دور

  .كنيد



 
١٦

ي ميزهاي لبه دار قـرار دهيـد   دستگاه هاي صوتي و تصويري و كامپيوتر را بر رو -٢٢

  .هاي مربوطه محكم كنيديا با بست 

قالب هاي اشياء آويزان مانند چراغ هـاي سـقفي و گلـدان هـاي آويـزان را از نـوع        -٢٣

  .محكم انتخاب نماييد

جره ها، درهاي شيشه اي و يا كنار قفسه هاي بلنـد قـرار   تختخواب ها را در كنار پن -٢٤

   .هيدند

  .تخليه نماييد... راه هاي خروجي را از موانعي مثل كارتن، ظروف و  -٢٥

  : اقدامات قبل از وقوع سيل

  .لزوم رعايت اصول و ضوابط مهندسي رودخانه در احداث پل ها مطابق استاندارد -١

منـاطق پرجمعيـت، كوهسـتاني و    (ر سـيل  مطالعه و اجراي طرح هاي سيسـتم هشـدا   -٢

 )رودخانه هاي بزرگ

 حفاظت و جلوگيري از دخل و تصرف غرمجاز در بستر رودخانه ها و مسيل ها -٣

پاكسازي و دفع انباشته هاي طبيعي و مصنوعي در محدوده پل هـا و زيرگـذرها بـا     -٤

 هماهنگي شركت هاي آب منطقه اي

نطقه اي در هنگـام بـروز سـيالب بـه     لزوم استفاده از كارشناسان شركت هاي آب م -٥

منظور ثبت آمار و خسارات سيالب و يكنواخت سازي آمار و اطالعات و استفاده از 

روز و تشـديد  بـ نظرات كارشناسي شركت هاي آب منطقه اي در زمينه تحليـل علـل   

 .سيل و چگونگي مقابله و كاهش خسارات در حين وقوع سيل



 
١٧

در نقـاط خـاص و   (دخانه هاي سـيل خيـز   نصب تابلوهاي هشدار سيل در مسير رو -٦

 ).و با توجه به شرايط رودخانه ها و مسير سيل ها مهم

 –حـوزه هـاي كوچـك و پرجمعيـت كوهسـتاني      (ايجاد نظام هشدار و مديريت سيل  -٧

 ).رودخانه هاي بزرگ –مناطق شهري 

لزوم به كارگيري و توسعه نقش بيمـه در سـرمايه گـذاري طـرح هـاي پيشـگيري و        -٨

 ارات ناشي از سيلجبران خس

ارايه خدمات آموزش عمومي از طريق جمعيـت هـالل احمـر، آمـوزش و پـرورش و       -٩

 .رسانه هاي عمومي با هماهنگي كميته هاي فرعي پيشگيري از سيل

  :اصالح بستر رودخانه ها   -١٠

  عريض كردن بستر رودخانه) الف 

  عميق كردن در اثر اليروبي –ب 

  از بين بردن آب بندها  –پ 

  عريان كردن رودخانه از نباتات  –ت 

  تسطيح رودخانه  –ث 

  تصحيح مسير براي كم كردن طول رودخانه ها –ج 

  :ايجاد سيل برگردان -١١

  ايجاد ديواره ها در كنار رودخانه ها  –الف 

  كندن كانال هاي عرضي و موانع در مسير سيل –ب 



 
١٨

  منحرف كردن آب هاي تجمع شده به مناطق ديگر –پ 

  سيل شكن در دره ها براي جلوگيري از تجمع آب ايجاد –ت 

ايجاد و ساخت سدها و آب بندها، بهترين چاره است كه مي توان در توليـد بـرق و    -١٢

  .آبياري از آن استفاده كرد

در حوضــه هــاي مرتفــع بــا اســتفاده از مصــالح   ،حفاظــت از بســتر رودخانــه هــا -١٣

  ساختماني

در كنار رودخانه ها و ايجاد پوشش گيـاهي   حفاظت بيولوژيكي، عدم كاشت درخت -١٤

  .و جنگل ها براي كم كردن سرعت قطرات باران

ايجاد سرعت شكن هاي بتـوني و سـنگين در مسـير بسـتر رودخانـه هـا و مسـير         -١٥

  سيالب ها

  : اقدامات قبل از كوالك

  .در خانه لباس گرم داشته باشيد -١

 .ها مطمئن شويد از عدم وجود درز در بين شيشه هاي پنجره ها و درب -٢

 .با توجه به فصل، هميشه بخاري قابل حمل در دسترس داشته باشيد -٣

 .ار در دسترس باشدّيهميشه چراغ قوه و يا روشنايي س -٤

  : اقدامات قبل از آتش سوزي

آتش عامل مخرب مهمي است كه در صورت عدم رعايت نكات ايمني، باعث خسـارات جـاني   

  . ز بالياي طبيعي و سوانح، همراه استو مالي زيادي مي شود و با بسياري ا



 
١٩

هايي كه به دنبال زلزله، سيل، انفجار و يا ساير حوادث ايجاد مـي شـوند، اغلـب     آتش سوزي

  .بيش از فاجعه اصلي ويراني به دنبال دارند

  : رعايت نكات ايمني قبل از وقوع آتش سوزي

وري مـواد  در تمام تأسيسات و مكان هاي مسكوني و حتي معـابر عمـومي، اصـل د    -١

  .قابل اشتعال از وسايل آتش زا را رعايت كنيد

در ساختمانها، درهاي خروج اضطراري را پيش بيني و وسايل اطفاء حريق را كنترل  -٢

 .كنيد

 .حداقل دو راه براي خروج اضطراري از ساختمان تعيين كنيد -٣

 .يابيدمكاني را در خارج از خانه تعيين كنيد كه بعد از گريز، يكديگر را در آنجا ب -٤

 .برنامه خروج اضطراري و گريز از آتش را حداقل دو بار در سال تمرين كنيد -٥

 .هنگام خروج از محل، حتماً شير اصلي ورودي گاز به ساختمان را ببنديد -٦

ا يـ دود، حـرارت  بـراي   (براي با خبر شدن از آتش سوزي احتمالي، از آشـكارگرها   -٧

 .، دقت الزم را به عمل آوريداستفاده كنيد و نسبت به نصب آن در منزل) شعله

يك كپسول آتش نشاني مناسب در منزل داشته باشيد و در مورد نحـوه اسـتفاده از    -٨

 .آن، آموزش ببينيد و به اعضاي خانواده نيز آموزش دهيد

 .از انباشتن مواد آتش زا به ويژه در نزديكي منابع حرارتي خودداري كنيد -٩

شتعال در منزل خودداري كنيـد و در صـورت   از نگهداري مايعات و گازهاي قابل ا -١٠

  .نياز، اين مواد را در ظروف خاص خارج از ساختمان قرار دهيد



 
٢٠

، تـا از اسـتاندارد بـودن آن    كنيـد  وسايل برقي و اتصاالت آن ها را با دقـت كنتـرل   -١١

  .مطمئن شويد

  .به محض مشاهده سيم هاي لخت، فوراً آن ها را ترميم نماييد -١٢

  :ز وقوع طوفان اقدامات قبل ا

  كاشتن درخت هاي عميق ريشه، به عنوان بادشكن هاي طبيعي -١

هـاي   كه در سـاختمان مـواد مناسـب و بسـت     طراحي و بناي ساختمان ها به نحوي -٢

كافي به كاربرده شوند تا ديوارها، هم به پايه بنا و هم به سقف محكم متصـل شـده   

 )پيش ساخته(باشند 

 ساحل خودداري از ايجاد بنا در نزديكي -٣

منطبق با مقاومت طراحي شده بنا يا تخريب سـاختمان هـاي    ،تعمير و نگهداري بناها -٤

 كهنه، فرسوده و غيرقابل تعمير

 .حفاظت از فرسايش زمين هايي كه در معرض زير آب رفتن قرار دارند -٥

 گذاشتن كيسه هاي شن در سواحل آسيب پذير -٦

 پوشش پنجره ها با حفاظ هاي مخصوص -٧

 ردن مواد پراكنده، ابزارها و وسايل سبك جهت پيشگيري از خطرآوري وانبارك جمع -٨

قطع شاخه هاي اضافي درختان و انداختن درخت هـايي كـه ممكـن اسـت خطرنـاك       -٩

 .باشند

  .تهيه منابع آب كافي و وسايل تلمبه زدن آب براي پيشگيري از حريق  -١٠



 
٢١

  ) :رعد و برق(اقدامات قبل از بروز صاعقه 

الكتريكي است كه دراثر انتقال الكتريسيته ساكن بين دو ابر و يا ابـر   رعد و برق نوعي تخليه

  .و زمين ايجاد مي شود كه با نور و صداي شديدي همراه است

تخليه بار الكتريكي به زمين در حال رعد و برق و يا حرارتي كه در اثـر ايـن تخليـه بوجـود     

، مغز و سـاير ارگانهـاي حيـات    ، شش ها را پاره كندباعث ايست قلبي شودمي تواند . آيد مي

  .بدن را از بين ببرد و سبب سوختگي هاي جدي در بدن شود

اغلب فلزاتي كه به عنوان وسايل زينتي بكار مي روند مانند گردنبند و دستبند نيز مـي توانـد   

در موقعي كه رعد و برق شديد رخ مي دهـد بهتـرين كـار    . هنگام رعد و برق خطرناك باشند

از . ي اين است كه هر نوع وسيله فلزي كه در دست داريد، فـوراً رهـا كنيـد   براي حفظ سالمت

  .ريسك كردن بپرهيزيد

  :اقدامات بهورز قبل از وقوع باليا 

رودخانه براي جلـوگيري از   در زمينه باليا مثالً رعايت حريمافزايش آگاهي مردمت  -

  ...خسارات سيل، مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله و 

 ت شوراي اسالمي روستا جهت افزايش آگاهي اهالي روستامشارك  -

  

  

  

  



 
٢٢

 

  :تمرين نظري 

  .اقدامات ايمني قبل از وقوع زلزله در منزل را توضيح دهند -١

 .اقدامات الزم قبل از وقوع سيل را شرح دهند -٢

بهورزان، چه نكاتي را در خصوص پيشگيري از آتش سوزي بايد به مردم آمـوزش   -٣

 .دهند

  :تمرين عملي

قسيم بندي فراگيران در گروه هاي كوچك، موارد خطر، در صورت بـروز زلزلـه   با ت -١

  .در ساختمان مركز آموزش بهورزي را شناسايي نمايند) آتش سوزي(

  



 
٢٣

  اقدامات هنگام وقوع باليا :فصل سوم 

  

  :رفتارياهداف 

  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند

  .يا را توضيح دهنداقدامات كلي هنگام وقوع بال -١

 .اقدامات هنگام وقوع زلزله، سيل، آتش سوزي، صاعقه و كوالك را شرح دهند -٢

 .نقش بهورز هنگام وقوع باليا را توضيح دهند -٣

بطـول انجامـد، لـذا    ) سيل(تا چند روز ) زمين لرزه(دورة فعال باليا ممكن است از چند ثانيه 

به مورد فرق مي كنـد و ممكـن اسـت شـامل      اقداماتي كه در اين دوره بايد انجام شود بسته

  :اين فعاليتها باشند

عبارت است از انتقال اهالي از خانه هايشان به محلي امـن در خـارج از   : تخليه ) الف 

  .اي كه مورد تهديد بالست منطقه

  نجات اشخاص مجروح و بي پناه: ب 

  )كمكهاي اوليه و كمكهاي پزشكي(مراقبت از مجروحين : پ 

  و دفن جنازه هاي افراد و الشه حيوانات تلف شده  يافتن: ت 

  مبارزه با حريق: ث 

  

  



 
٢٤

  : اقدامات هنگام زلزله

با خونسردي و انديشه اقدامات الزم را آغاز نماييد و ديگـران را بـه آرامـش دعـوت      -١

  .كنيد

اگر در ساختمان هاي يك يا دو طبقه هستيد سعي كنيد خود و ديگران بـا سـرعت از    -٢

اگر نمي توانيد به محـل امنـي در خانـه    (ده و به فضاي باز برويد ساختمان خارج ش

 .)پناه ببريد

موقــع خــروج از ســاختمان روي ســر خــود را بــا دســت و يــا جســمي ماننــد تختــه  -٣

 .بپوشانيد

 .جريان آب و برق و گاز را در اولين فرصت قطع كنيد -٤

 .اجاق و هرگونه آتش را خاموش كنيد -٥

از . (روشنايي از كبريت و يا شمع اسـتفاده نكنيـد   اگر در شب زلزله روي داد، براي  -٦

 ).چراغ قوه اي كه قبالً آماده كرده ايد استفاده كنيد

 .حريق احتمالي را در اسرع وقت خاموش نموده و از توسعه آن جلوگيري كنيد -٧

 .از هل دادن و دويدن به هر طرف خودداري نماييد -٨

 .از ساختمان ها و كابلهاي برق دوري كنيد -٩

پله ها باال و پايين نرويد تا لرزش ها پايان پذيرد، نـرده هـا را محكـم بگيريـد و      از  -١٠

  .بنشينيد



 
٢٥

به خاطر داشته باشيد كه خاتمه زلزله رفع كامـل خطـر نمـي باشـد، بايسـتي بـراي        -١١

  .ها آمادگي داشته باشيد لرزه

يمكـت پنـاه   هستيد سعي كنيد به زير يـك ميـز يـا ن   ... اگر در منزل، مدرسه، اداره و  -١٢

بـه همـين دليـل    . خود را از اشيايي كه به زمين سقوط مي كنند در امان نگه داريـد  .بريد

در بيـرون سـاختمان هـا ريـزش     . بايد از هر گونه حركت سريع بـه خـارج پرهيـز كنيـد    

  .هاي خرد شده بسيار خطرناك است شيشه

تمان هـا نيـز   از عبور در كوچه هاي تنگ و باريك خودداري كنيد و در طـول سـاخ   -١٣

  .ندويد

بـه خـاطر ريـزش    (و كنار كوه ها ) بخاطر امواج(از ايستادن در ساحل رودخانه ها  -١٤

  ).زيرا خطر ريزش باد مي باشد. (يا لبه صخره ها پرهيز كنيد) سنگ

  .براي دريافت آخرين اطالعات و راهنمايي هاي الزم به راديو گوش دهيد -١٥

خطوط تلفن بايـد بـراي تمـاس هـاي     . ستفاده نكنيداز تلفن جز در موارد ضروري ا -١٦

  .تا اتمام كامل زلزله در جاي خود بمانيد. ضروري آزاد باشد

يك كپسول آتش نشاني مناسب در منزل داشته باشيد و در مورد نحوه اسـتفاده از   -١٧

  .آن، آموزش ببينيد و حتي االمكان آن را در آشپزخانه قرار دهيد

  .ري شده، بخاري ديواري و شيشه هاي بزرگ فاصله بگيريداز ديوارهاي سنگ كا -١٨

مراقبت خيابان هاي داراي شكستگي، شكاف هاي زمين، آتـش سـوزي و تركيـدگي     -١٩

  .لوله هاي آب باشيد، تا هنگام گريز از خانه صدمه نبينيد



 
٢٦

اگر در آشپزخانه هستيد از يخچال، چراغ كار، ماشين لباسشويي وقفسه هاي باالي  -٢٠

  .ن فاصله بگيريدسرتا

چنانچه در درون ساختماني هستيد مواظب افتـادن آجرهـا، لوسـترها، قفسـه هـاي       -٢١

  .كتاب و سايل وسايلي كه ممكن است بلغزند و يا واژگونه شوند باشيد

در صـورت احسـاس خطـر بـه زيـر ميـز،       . از پنجره ها و آينه هـا فاصـله بگيريـد     -٢٢

گوشـه اي دور از پنجـره هـا پنـاه ببريـد، بـه        تختخواب، ميان چهارچوب محكم در و يـا 

  .ديگران توصيه نماييد از شما پيروي كنند

در منزل مكاني را برگزينيد كه در صورت فرو ريخـتن سـاختمان بتوانيـد در آنجـا      -٢٣

  .پناه گيريد

  .پياده محل خود را ترك كنيد -٢٤

از و دور از تمامي به طرف خيابان ها ندويد، در صورت امكان خود را به فضايي ب -٢٥

  .خطرات مثل پارك برسانيد

هنگام وقوع زلزله سعي نكنيد از اشياء گرانقيمت و شخصـي خـود محافظـت كنيـد،      -٢٦

  .ر به فكر نجات جان خود باشيدشتبي

  .اگر در راهرو هستيد به ديوار چسبيده در جايي از راهرو خود را پناه دهيد -٢٧

  .مبيل قرار داشته باشيد، به محل امن هدايت نماييداگر به هنگام زلزله درون يك اتو -٢٨

تدريجاً و آهسته اتومبيل را به سمت راست جاده هدايت كنيد تا سمت چـپ خيابـان    -٢٩

. براي عبور خودروهاي امدادي باز باشد،  در مكان امـن يـا فضـايي بـاز توقـف نماييـد      



 
٢٧

وريد، در داخـل اتومبيـل   موتور اتومبيل را خاموش كنيد ولي كليد را از جايش بيرون نيا

  .مانده و به راديو گوش دهيد

  .اگر توقف در كنار كوه مي باشد مواظب ريزش سنگ ها باشيد -٣٠

  .جعبه لوازم اوليه خود را به همراه داشته باشيد -٣١

  : اقدامات هنگام سيل

  .جا اصل خونسردي را حفظ كنيد ههميشه و هم -١

اعـالم   ام بـه راديـو، تلويزيـون و يـ    براي اطالع از وضـعيت و گـرفتن دسـتورات الز    -٢

بلندگوهاي عمومي گوش دهيد در صورتي كه دستور تخليه داده شود فوراً اين كـار  

 .را انجام دهيد

 ...)چراغ قوه، شمع و (وسيله روشنايي تهيه كنيد  -٣

ممكـن اسـت منـابع آب آلـوده گـردد و مـواد       . به سرعت كمي غذا و آب ذخيره كنيـد  -٤

ف مواد غذايي در تماس بـا سـيل و فاقـد ظـرف ضـد آب      از مصرغذايي يافت نشود 

 .نسرو شده سالم استفاده نماييدخودداري شود از غذاهاي ك

) خصوصـاً در آب (در خارج از منزل مواظب سيم هاي بـرق كـه روي زمـين افتـاده      -٥

 .باشيد تا دچار برق زدگي نشويد

نمي كند نيـاز  اگر خانه شما در محل مرتفعي است و خطر آب گرفتگي شما را تهديد  -٦

 .به خروج از منزل نمي باشد



 
٢٨

جريان برق، آب و گاز را براي اجتناب از آتش سوزي و برق گرفتگي و انفجار قطـع   -٧

 .كنيد

در صورت ترك خانه اشياء گران قيمت را به محل هاي باالتري در منزل ببريد درها  -٨

 .را قفل كنيد

 .مناطق كم ارتفاع را سريعاً ترك نماييد -٩

  .رتفعي دور از رودخانه ها، نهرها و زهكشي برويدبه نقطه م -١٠

و از ورود بـه جريـان   . از فاضالب هـا و جويبارهـاي بـه ظـاهر آرام دوري نماييـد      -١١

پرشتاب آب بدون توجه به قابليت شناگري كه خطر غرق شدن را به دنبال دارد، اجتناب 

  .كنيد

اي قـدرت مـافوق تصـور    سيالب هايي كه سطح جاده و پل ها را پوشانده است دار -١٢

راه رفتن و يا رانندگي در سيالب خطرناك ترين كاري است كه ممكن است انجـام   .است

  .دهيد

  هيچ گاه به تنهايي در يك ناحيه سيل زده، به اين طرف و آن طرف ندويد -١٣

ها  آب هاي جمع شدن در گودال ها محل مناسب براي رشد حشرات بخصوص پشه -١٤

چكمـه هـاي   ري در محل اقامت استفاده گردد و پوشاك آستين بلند و لذا از تو. مي باشد

  .ساق بلند بپوشيد

  

  



 
٢٩

  : نكات ايمني هنگام وقوع كوالك

فقـط در صـورت لـزوم اقـدامات     . كوالك در مكان امن و مطمئن بمانيـد  هنگام وقوع  -١

  .اضطراري را انجام دهيد

 .ستان پرهيز كنيدهنگام كوالك و بوران تا حد ممكن از رانندگي در نواحي كوه -٢

در صورت ضرورت مسـافرت در شـرايط نامسـاعد جـوي، زمـان خـروج ومقصـد         -٣

 .مسافرت را به اطرافيان اعالم كنيد

 .در صورت ضرورت مسافرت از وسايل و تجهيزات ايمني استفاده كنيد -٤

 .مراقب سقوط درختان، تيرك ها و دكل هاي برق باشيد -٥

يچيده و ضمن مراقبت از نقاط آسيب ديـده  افراد آسيب ديده را در پتو و لباس گرم پ -٦

 .بدن با دقت مصدوم را به محل امن منتقل كنيد

  :اقدامات هنگام روبرو شدن با آتش سوزي

  .سرعت عمل براي نجات جان خود و مصدومان احتمالي كامالً حياتي است -١

 .بالفاصله به آتش نشاني و اورژانس اطالع دهيد -٢

 .نيدتمام افراد را از ساختمان بيرون ك -٣

 .با رعايت جوانب احتياط به خاموش كردن آتش بپردازيد -٤

اگـر  . قبل از فرار از اتاقي كه در آن بسته است ابتدا در را با پشت دست لمـس كنيـد    -٥

 .داغ بود از خروجي هاي ديگر استفاده كنيد



 
٣٠

اگر دود حرارت با شعله هاي آتش مسيرهاي خروجي شما را مسدود كرده است در  -٦

تنها با استفاده از يـك پارچـه بـا رنـگ روشـن از طريـق       . اتاق بمانيدرا ببنديد و در 

 .پنجره كمك بخواهيد

در جريان حريق بايد لباس هاي داراي الياف مصنوعي و پالسـتيكي را از خـود دور    -٧

 .كرد

 .در فرونشاندن آتش سوزي مواد نفتي، آب به كار نبريد -٨

قي كه داراي پنجره است برويد اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شديد فوراً به اتا -٩

و در را ببنديد سپس يك پتو يا فرش را طوري زير در قرار دهيد كـه دود وارد اتـاق   

 .نشود و آنگاه از طريق پنجره تقاضاي كمك كنيد

زماني كه در جريان حريق واقع مي شويد با حفظ خونسردي تهويه هاي ساختمان  -١٠

  .د اكسيژن به داخل ساختمان جلوگيري شودرا خاموش كنيد تا به اين ترتيب از ورو

  .در صورت امكان مواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل دور كنيد -١١

ظرف مشتعل را حركت ندهيد شعله را با شن، نمك، پتوي نمناك يـا پوشـش ديگـر     -١٢

  .خاموش كنيد

  : اقدامات در صورت بروز طوفان

الزم بـه راديـو، تلويزيـون و يـا اعـالم      براي اطالع از وضـعيت و گـرفتن دسـتورات     -١

  .بلندگوهاي عمومي گوش فرا دهيد



 
٣١

بر روي پنجره هاي بزرگ و پهـن بـه منظـور    (پنجره هاي خانه را با تخته بپوشانيد  -٢

 )پيشگيري از خرد شدن، نوار چسب هاي مناسب بچسبانيد

 .لوازم و ابزاري را كه بيرون هستند به داخل بياوريد -٣

 .، راديو و چراغ قوه همراه داشته باشيدغذا و آب ذخيره كنيد -٤

 )امكان شروع هرگونه حريق را از بين ببريد(جريان برق، آب و گاز را قطع كنيد  -٥

به محكم ترين قسمت خانـه پنـاه   ( در منزل بمانيد و به پنجره و درها نزديك نشويد  -٦

 )ببريد

شماست تماشاي طوفان سهل انگاري است، وقتي كه امواج طوفان درست باالي سر  -٧

 .مرحله آرامش است بزودي باد شديد از سمت ديگر برخواهد خواست

به آرامش پس از وقوع طوفان اعتمـاد نكنيـد،   (بعد از طوفان به خارج از منزل نرويد  -٨

اين آرامش بيش از چند دقيقه طول نخواهد كشـيد، در داخـل منـزل و پناهگـاه بـاقي      

 ).د گشتبمانيد زيرا طوفان شديد از جهت مخالف باز خواه

 .جز در مواقع ضروري رانندگي نكنيد -٩

اگر فرصت نداريد به پناهگاه برويد در نزديكترين نهر يـا جـوي آب دراز بكشـيد و     -١٠

  .سر خود را با دست بپوشانيد

به دليل نامنظم بودن طوفان هاي استوايي، اغلب اوقـات پـيش بينـي محـل و زمـان       -١١

  .دقيق وقوع طوفان غيرممكن است

  .چه دستور ترك محل صادر شود، بايد فوراً به آن عمل نماييدچنان -١٢



 
٣٢

از ساحل و ساير مناطقي كه احتماالً در معرض خطر جزر و مـد اسـت دور شـويد،     -١٣

طوفان ممكن است موجب جاري شدن سيل گردد پس، از جاده هايي استفاده كنيد كه از 

  .رودخانه ها دور باشند

دهيد تا در صورت قطـع بـرق، مـواد غـذايي بـراي      درجه حرارت يخچال را افزايش  -١٤

  .مدت طوالني تري قابل نگهداري باشند

  ...)آنتن و  –سطل زباله (اثاثيه خارج از منزل را به داخل منزل بياوريد  -١٥

  .از تلفن فقط در موارد ضرورت استفاده نماييد -١٦

  .بعد از بروز طوفان از مناطق خطر و آسيب ديده دوري نماييد -١٧

اگر احساس مي كنيد كه به سقف خانه فشار مي آيد و در حال خـراب شـدن اسـت     -١٨

  .پنجره اي را باز كنيد

  : اقدامات در هنگام بروز صاعقه

  .و آرامش خود را حفظ نماييد) احتمال خطر پايين است(نترسيد  -١

از درختان، تپه ها، تيرك ها، طناب رختشويي، سيم برق هوايي، لوله هـاي فلـزي آب    -٢

 ).ايستادن زير درخت روي تپه هنگام صاعقه خطرناك ترين اقدام است. (ر شويددو

اگر درون آب در حال شنا يا اسكي روي آب هستيد و يـا روي شـناوري مثـل قـايق      -٣

 .هستيد، فوراً خود را به خشكي برسانيد و از آب بيرون بياييد

گيـري، لـوازم    از قبيل دوچرخه، نرده هاي آهنـي، قـالب هـاي مـاهي    (به اشياء فلزي  -٤

 .دست نزنيد) فلزي خانه و واگن هاي قطار



 
٣٣

به حالـت خميـده دسـت را     –بدون درخت  –اگر از خانه بيرون هستيد در محلي باز  -٥

 ).در نقاط مرتفع پناه نگيريد(روي زانوهاي خود قرار دهيد و باقي بمانيد 

 .سعي كنيد در خانه بمانيد -٦

ي سر يا دست هاي شما سيخ شده و اگر هنگام رعد و برق، احساس كرديد كه موها -٧

يا از سنگ ها و تورهاي فلزي اطراف خود صـداي وزوز شـنيديد فـوراً آن محـل را     

 .ترك كنيد

سعي كنيد افراد برق زده را با كمك هاي اوليه و تنفس مصنوعي نجات دهيـد، چـون    -٨

 .احتمال نجات اين اشخاص بسيار باال است

  : اقدامات بهورز هنگام وقوع باليا

اسرع وقت وقوع حادثه را كتبي يـا تلفنـي بـه مركـز بهداشـتي درمـاني، پاسـگاه         در  -

  .انتظامي، شوراهاي محل، امداد وبسيج گزارش دهيد

 .خونسردي خود را حفظ كنيد و وحشت مردم را با روشهاي زير كاهش دهيد  -

 .معتمدين را خبر كنيد كه به زودي كمك هاي الزم مي رسد  -

اني كـه سـالم بـوده و قـدرت كـار دارنـد بـراي تهيـه و         سعي كنيد به نحوي از كسـ   -

 .آوري غذا كمك به مجروحين و حفاظت از كودكان و سالمندان استفاده كنيد جمع

را براي كمك و نيز اطالع بـه  ... وسايل نقليه موجود مثل تراكتور، گاري و ماشين و   -

 .مقامات مسئول بفرستيد

  



 
٣٤

  : تمرين نظري

  .اليا را ليست نماينداقدامات كلي هنگام وقوع ب -١

 .اقدامات الزم هنگام وقوع زلزله در منزل را توضيح دهند -٢

 اقدامات الزم هنگام وقوع سيل را توضيح دهند -٣

 .وظيفه بهورز هنگام وقوع باليا را شرح دهند -٤

  :تمرين عملي 

  .اقدامات اساسي هنگام بروز زلزله را به صورت عملي در كالس نشان دهند -



 
٣٥

  مات بعد از وقوع باليااقدا  : فصل  چهارم

  رفتاري اهداف

  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند

  .بطور كلي اقدامات بعد از وقوع باليا را توضيح دهند -١

 .مهمترين اقدامات بعد از وقوع زلزله، آتش سوزي و كوالك را شرح دهند -٢

 .وظايف بهورز بعد از وقوع باليا را شرح دهند -٣

 .ت بهداشت محيطي در بالياي طبيعي را ليست نماينداهم اقداما -٤

كه بايـد هـر چـه زودتـر عمليـات بازسـازي       (طي دوره پس از ختم بال تا پايان عمليات امداد 

  :اقدامات زير را بايد انجام داد ) دنبال شوند

ادامه نجات و مراقبت از قربانيان حادثه و ادامه جمع آوري اجساد انساني و حيـواني   -الف 

  ت دفنجه

شناسايي شيرخواراني كه مادران خود را از دست داده اند و براي ادامه تغذيه به شـير   -ب 

  نياز دارند؛كه به آن دايه يا شير مصنوعي 

  هماهنگي بين بخشي و برقراري مجدد ارتباطات، سيستم هشداردهنده و پيام رساني  -پ 

الم، سـرپناه، غـذاي سـالم،    تهيـه آب سـ  (اقدامات بهداشـت محيطـي و نظـارت و كنتـرل      -ت 

  ؛)ها پزشكي وبهداشتي اوليه، كنترل محيط وارايه خدمات رفاهي باهمكاري سايربخش خدمات

  ارش و ارزيابي ميزان خسارات و تلفات و ارايه آن به سطوح باالترزبررسي گ -ث 

  تأمين منابع و تجهيزات الزم جهت تعميرات فوري -ج 



 
٣٦

  هقنطمسمپاشي و گندزدايي  -چ 

  تأمين وضعيت روحي مناسب آسيب ديدگان براي قبول اجراي عمليات اضطراري -د 

  تأمين حرارت و برودت سرپناه ها به منظور حفظ سالمت و بهداشت آسيب ديدگان  -ذ 

  تأمين و توزيع دارو، مواد ضد عفوني و پاك كننده به مقدار كافي -ر 

  ارزيابي سريع از وضعيت بهداشتي درماني -ز 

  : اقدامات الزم بعد از وقوع زلزله

  .باز هم خونسردي خود را حفظ نماييد -١

اين امكان وجود دارد كه زلزله اي كه رخ داده اسـت فقـط جزئـي از حادثـه باشـد و       -٢

 .اصلي در راه باشد زلزله

هرگز سعي نكنيد از روي كنجكـاوي وارد سـاختمانهاي تخريـب شـده بشـويد زيـرا        -٣

 .تماني هنوز برطرف نشده استخطر ريزش اشياء و مصالح ساخ

هرگز مجروحيني راكه آسـيب جـدي   . نها همكاري نمائيددريافتن زخميها و كمك به آ -٤

ممكن است دچار شكستگي ستون فقـرات كمـري  و يـا حتـي     . ديده اند حركت ندهيد

 .گردني شده باشند و با حركت بي مورد ممكن است نخاع قطع گردد

 .شيشه وجود دارد حتماً كفش بپوشيد در محل آوار ساختمان و مناطقي كه -٥

 .)ل از نجات مصدومينبحتي ق(سريعاً آتشها را مهار نمائيد  -٦

اگر اين كار صورت نپذيرد ممكن است يك خانه و يا حتي مجتمع مسكوني قبـل از اينكـه   

  .ي را نجات داد در آتش بسوزدسبتوان ك



 
٣٧

نشـت گـاز اسـتفاده    سوزي در اثـر   از كبريت و يا شمع به خاطر احتمال ايجاد آتش -٧

 .مائيد سعي كنيد از چراغ قوه استفاده نمائيدنن

 .كنيداز كشيدن سيگار خودداري 

 .راديوي باطري دار خود را روشن نموده و به توصيه هاي آن عمل نمائيد -٨

در صورتي كه در ساختمان هستيد در صورت استشمام بوي گاز فوراً پنجره ها را  -٩

اگر در خـارج سـاختمان و   (فيوز اصلي برق را . ديدباز كرده و شير اصلي گاز را ببن

 .قطع نمائيد) دور از بوي گاز قرار دارد

در صـورتي كـه خسـارتي بـه     . كليه وسائل گازي، برقي و لوله هاي آب را بازديد نمائيد

  .ساختمان وارد شده از آن خارج شويد

  .قرار دهيدمنابع آب و غذايي را كه قبالً ذخيره كرده بوديد مورد بازبيني  -١٠

هرگز از مواد غذايي كه آلوده شـده انـد و يـا در كنـار شيشـه هـاي شكسـته قـرار          -١١

  .اند استفاده ننمائيد داشته

خيابانهـا را جهـت   و  بجز در مواقع اجبار سعي كنيد از اتومبيلتان اسـتفاده ننمائيـد   -١٢

  .عبور وسائل نقليه امدادي و آتشنشاني باز نگه داريد

عمومي مانند سينما، سـالن ورزشـي و يـا سـالن اجتماعـات قـرار        اگر در يك مكان  -١٣

در يك محـل امـن   . داريد سعي نكنيد همگي به سمت درب هاي خروجي هجوم بريد 

پناه گيريد و با وسيله اي مانند كيف يا حتي دست هاي خود را از سر و گردن خود 

  .محافظت نمائيد



 
٣٨

ل گزارش يك آتـش سـوزي مهيـب    هرگز از تلفن بجز در موارد بسيار ضروري مث -١٤

استفاده ننمائيد، زيرا خطوط تلفن محدود مي باشند و در هنگام فجايع مي تواند غيرقابل 

  .استفاده گردد

  :اگر در حال رانندگي هستيد -١٥

. لرزه كنترل اتومبيلي كه در حال حركت مي باشد بسيار سخت مي باشد در هنگام زمين

در محلي كه از ساختمانها و ديگر اجسـام خطرنـاك    راننده بايد سرعت را كاهش دهد و

هرگز قبل از اتمام زلزله از اتومبيل خارج نشويد زيـرا خـود يـك    . دور است توقف نمايد

  .پناهگاه محسوب مي گردد

بعلـت اينكـه پـس از    . اگر در نـواحي سـاحلي هسـتيد فـوراً از دريـا فاصـله بگيريـد        -١٦

فتد موجهاي بلنـد و ويرانگـر بوجـود مـي آيـد كـه       هايي كه در زير دريا اتفاق مي ا زلزله

  .قدرت تخريبي زيادي دارند

از رفتن به مناطق آسيب ديده و ازدحام اجتناب نمائيد مگر آنكه از شما تقاضا شده  -١٧

  .باشد

هرچند آنها معمـوالً كـوچكتر از زلزلـة اصـلي     . نكتة آخر اينكه مراقب پس لرزه ها باشيد

  .براي تخريب مجدد كافي باشدهستند ولي برخي ممكن است 



 
٣٩

  اقدامات الزم بعد از وقوع آتش سوزي

  .ابتدا مطمئن شويد كه براي نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمي اندازيد -١

 .يك طناب نجات به كمر خود ببنديد و آن را به دست يكي از حاضران بدهيد -٢

يد تـا زمـاني كـه    دي كه طناب را در دست دارد، نشانه هايي برقرار كنبين خود و فر -٣

بهترين روش اين است كه طناب را به صورت دايـم  . عالمت داديد، شما را باال بكشد

در حالت كشيده شده بگذاريد و در هنگام خطر، آن را شل كنيد تا فرد متوجـه خطـر   

 .شود و شما را باال بكشد

نـي، باعـث محافظـت شـما در برابـر گـاز يـا        يبستن دستمال خيس به دور دهان و ب -٤

 .دهاي سمي خواهد شددو

براي نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته اي كه در آن بسـته اسـت، بايـد قبـل از      -٥

اگر داغ بود وارد اتـاق نشـويد و اگـر داغ    . در اتاق، حرارت را بسنجيدلمس ورود، با 

. نبود، قبل از ورود به اتاق، چند نفس عميق بكشيد تا خون شما پر از اكسـيژن شـود  

ود از پهلو بـه در ضـربه بزنيـد، آن را بـاز كنيـد و در همـين حـال،        سپس با شانه خ

اتاق ممكن اسـت پـر از هـواي سـوخته فشـرده باشـد و       . صورت خود را برگردانيد

روي زمـين،  . اگـر دود كـامالً متـراكم اسـت    . احتمال دارد هر لحظه انفجاري رخ دهد

د، ممكن است اليه اي سينه خيز برويد، چون با توجه به اين كه هواي داغ باال مي رو

 .از هواي تميز در كف اتاق وجود داشته باشد



 
٤٠

مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه هـاي ايمنـي، بـه سـرعت او را بـه       -٦

لباس سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گليم و يـا كـت   . سمت در خروجي بكشيد

 .خاموش كنيد

قبت كنيد چون ممكن است بر اثر نيم سوز اگر مصدوم هوشيار است، كامالً از او مرا -٧

شدن اشياي داخل اتاق، گاز منواكسيد كربن در هواي اتاق پراكنده شده باشد و ايـن  

 .امر بر هوشياري مصدوم به تدريج اثر بگذارد

اگر تنفس مصدوم قطـع شـد، بالفاصـله تـنفس مصـنوعي را شـروع كنيـد و سـپس          -٨

 .مصدوم را به بيمارستان برسانيد

م در پاركينگ بسته اي كه ماشين يا موتور روشـن در آن اسـت، گرفتـار    اگر مصدو -٩

شده، پاركينگ را باز كنيد تا دود از پاركينگ خـارج، و هـواي تـازه بـه انـدازه كـافي       

نبايد تالش كنيد كه وارد چنين محل هـايي شـويد، مگـر آنكـه مطمـئن      . وارد آن شود

 .شويد كه خطري جان شما را تهديد نخواهد كرد

  : مات الزم بعد از وقوع كوالكاقدا

  .آرامش خود را حفظ كنيد -١

به گزارشات اداره هواشناس از طريق راديـو و تلويزيـون و يـا بلنـدگوهاي عمـومي       -٢

 .توجه فرماييد

شـاخه هـا،   (در چنين شـرايطي پيـاده روي و راننـدگي فـوق العـاده خطرنـاك اسـت        -٣

 ).درختان و پايه هاي برق ممكن است سقوط كنند



 
٤١

 .ه هستيد سريعاً به برپايي بخاري و يا اجاق هاي صحرايي اقدام نماييداگر در خان -٤

ممكن است راه هـاي ارتبـاطي قطـع و تـأمين سـوخت مشـكل شـود، بايـد در مصـرف          (

  ).سوخت صرفه جويي نماييد

 .مواد غذايي و همچنين آب نگهداري كنيد مقداري -٥

 ...)چراغ قوه ، شمع و (وسيله روشنايي تعبيه كنيد  -٦

 .م را متناسب با موقعيت آماده كنيدمواد الز -٧

زنجير چرخ، السـتيك  (فقط در صورت ضرورت و يا فوريت با اتومبيل رانندگي كنيد  -٨

 ).اضافه و يخ شكن همراه داشته باشيد

ورود خـود  و ساعت حركت . در رانندگي فقط جاده هاي اصلي و مهم را انتخاب كنيد -٩

 .را به يكي از دوستان اعالم كنيد

خت ماشينتان پر باشد، در صورتي كه اتومبيلتان خراب شد تـا رسـيدن   مخزن سو -١٠

  .كمك در داخل اتومبيل بمانيد

  .اجتناب كنيد...) برف پارو كردن، هل دادن و ( از فعاليت هاي سنگين  -١١

ن حركـت خـود را بـه    قبل از خروج از منزل در صورت امكان آدرس مقصد و زمـا  -١٢

  .يكي از بستگان اطالع دهيد

  :دامات بهورز بعد از وقوع باليا اق

  ادامه امداد و نجات -١

 تهيه گزارش اوليه و ارائه آن به سطوح باالتر -٢



 
٤٢

 استفاده از آب سالم ضد عفوني شده يا جوشيده  -٣

 استفاده از غذاهاي كنسرو شده  -٤

 دفن زباله ها در چاله مخصوص -٥

 استفاده از مستراح هاي صحرايي -٦

 ات مزاحم كنترل حشرات و جوندگان و ديگر حيوان -٧

 آموزش و توصيه هاي بهداشتي به گروه هاي آسيب پذير -٨

 تأمين بهداشت رواني افراد مصيبت ديده -٩

  : اقدامات بهداشت محيطي در بالياي طبيعي

در ساعات نخست يا در بعضـي مواقـع طـي روزهـاي اول،      :جستجو، نجات، تخليه - ١

جات دادن اشخاص پس از وقوع بال، فوري ترين وظيفه عبارت است از پيداكردن و ن

ر قـادر بـه فـرار از موقعيـت هـاي      گـ و كساني كه بـه داليـل دي   ناتوان مجروح، پير و

  .خطرناك نيستند

در زمان انتقال آسيب ديدگان به محل مناسب نيز در بين راه اگر مـثالً از آبهـائي كـه در    

ده مسير پيدا مي كنند استفاده مي شـود، حتمـاً قبـل از اسـتفاده الزم اسـت آب جوشـاني      

  . و سپس استفاده گردد ئي آب گندزدايندزداء شيمياگشود و يا با استفاده از مواد 

 ٦٠در محلهاي استراحت بايد فضوالت و زباله ها را در گودالهـا يـا شـياري كـه حـداقل      

سانتي متر عمق دارند دفن كنند و پس از استفاده از گودال، آن را با خاك كنده شـده پـر   



 
٤٣

ايند اين كار براي جلـوگيري از رشـد و تكثيـر حشـرات مـوذي      و روي آن را لگدكوب نم

 .الزم است

. پس از وقوع اغلب باليا، تأمين سرپناه موقت براي مـردم ضـرروي اسـت    :سرپناه  - ٢

در انتخاب و . راحت ترين ومتداولترين نوع سرپناه در شرايط اضطراري چادر است

  :استفاده از چادرها بايد نكات زير رعايت گردد

ل اردوهاي چادري بايد از مراكز توليد مثل پشه و توده هاي زبالـه  زمين مح -

  .فاصله داشته و دسترسي به جاده ها آسان باشد

از درهاي باريك و رودخانه هاي خشك كه امكان بروز سيل در آنها وجـود   -

 .دارد بايد اجتناب نمود

 .در ارتفاعات خيلي بلند يا زمين هاي پست قرار نگيرد -

 .ي چادرها بايد كافي باشدتهويه طبيعي برا -

 .متر مربع زمين براي هر نفر وجود داشته باشد ٣در داخل چادر بايد حداقل  -

متر فاصله باشد تا افراد بتوانند بدون برخـورد بـا    ٨بين چادرها بايد حداقل  -

 .طناب يا ميخهاي چادر آزادانه حركت كنند

ري از آتـش  از آويختن هر نوع چراغ روشنائي غيربرقـي بـه منظـور جلـوگي     -

 .سوزي در چادرها ممانعت بعمل آيد

بايـد يـك سـطل زبالـه بـا در محكـم       ) نفـر  ٥٠تـا   ٢٥(چـادر  ) ٤-٨(براي هر  -

 .ليترگذاشته شود )١٠٠تا  ٥٠ظرفيت (



 
٤٤

از طبخ مواد غذائي يا روشن نمودن هرگونـه چـراغ خـوراك پـزي يـا منقـل        -

 .ذغالي در چادرها ممانعت بعمل آيد

هـاي دفـع مـدفوع بايـد در بلـوك هـايي در پشـت        مستراح ها يا ساير محـل   -

 .چادرها تعبيه گردند

در اطراف چادرها و در امتداد كنار جاده ها بايد جوي زهكشي حفـر كـرد و    -

محلهاي برداشت آب نيز بايد خوب زهكشي شـوند تـا از ايجـاد گـل و لجـن      

 .جلوگيري شود

فاصـله  جهت نگاهداري احشام و دامهاي ساكنين بايستي محلي محصور بـه   -

 .متري اردوگاه ها در نظر گرفته شود ١٥٠الي  ١٠٠

 .نظافت عمومي اردوگاه بايد همه روزه انجام گيرد -

يكي از ضروريات كار، تهيـه مقـدار كـافي آب سـالم اسـت كـه آب        :تأمين آب سالم  - ٣

  :شرب قابل مصرف بايد داراي مشخصات ذيل باشد

زه و بدون رنگ بـوده و در عـين   آب قابل شرب از نظر ظاهري بايستي بدون طعم و م -

  .حال گوارا باشد

از نظر شيميائي بايسـتي بـدون   . از نظر ميكروبي نيز نبايد داراي عوامل بيماريزا باشد -

امالح مضر براي سالمتي باشد كه اين مورد توسط آزمايشـگاه بايسـتي تشـخيص داده    

  .شود



 
٤٥

و آبهاي سطحي و ) ، قناتچاه، چشمه(تأمين آب ممكن است از منابع آبهاي زيرزميني  -

باشد كه بايستي تا حد امكان سعي شود تا منابعي انتخـاب گـردد   ...) رودخانه جويبار و 

  .كه كمتر در معرض آلودگي قرار دارند

اغلب در حوالي منطقه بالديده آب زيرزميني يافت مي شود كـه   :چاه ها و چشمه ها  -٤

آبهـاي زيرزمينـي كـه از طبقـات     . نـد كمتر از آبهاي سطحي در معرض آلودگي قرار دار

در صورت رعايـت  ) چاه هاي عميق و بعضي چشمه ها(شني عميق سرچشمه مي گيرند 

  .چند اقدام ساده حفاظتي آلودگي نخواهند داشت

غيـر از گنـدزدائي   بـه  يك امتياز بزرگ آبهاي زيرزميني صاف بودن آنهاست و احتمـاالً  

  .محتاج عمل ديگري نيستند

  زي چاه ها چه نكاتي بايستي رعايت گردد؟در زمينه بهسا

قـرار داشـته و   ) مثالً چاه مستراح(متر از هر منبع آلودگي  ٣٠چاه آب بايد به فاصله  -١

  .از تمام منابع آلودگي باالتر باشد

 ٣٠متر پائين تـر و   ٣قسمت فوقاني چاه آب بايستي توسط مصالح مناسب تا حداقل  -٢

 .بل نفوذ و محافظت شودسانتي متر باالتر از سطح زمين غيرقا

بايد يك سكويي از بتن كه حـداقل پهنـاي آن   ) دهانه چاه(پيرامون محل حفاظت شده  -٣

يك متر باشد و با شيب مناسب، آب سـطحي را از چـاه دور مـي كنـد قـرار گيـرد و       

 .شيب بايد به يك نهر زهكشي كه آب ريخته شده را دور مي كند منتهي شود



 
٤٦

تي متر از سطح پيرامون آن باالتر باشـد و در پوشـش   سان ٨لبه سوراخ آدمرو بايد  -٤

 .آن از اين لبه جلوتر باشد

براي جلوگيري از سقوط اجسام و ورود آب هاي خارجي به چـاه بايـد دهانـه چـاه      -٥

 .مجهز به در مناسب باشد

در زمينه بهسازي و حفاظت چشمه ها نيز عالوه بر مطالب گفته شده در مورد چاه نكات 

  :افزود زير را مي توان

  .محل جمع شدن آب بايد طوري ساخته شود كه از ورود نور به آن جلوگيري شود -١

سرريز آب بايد طوري باشد كه از ورود آبهاي سـطحي در مواقـع بارانهـاي شـديد      -٢

 .جلوگيري كند

 .درپوش سوراخ آدمرو و درهاي نرده اي را بايد قفل كرد -٣

گذاري شود تا از آلودگي هـاي   متر پيرامون چشمه بايد نرده ٥٠منطقه اي به شعاع  -٤

 .سطحي جلوگيري بعمل آيد 

  :آبهاي سطحي 

از . فقط در مواقع ناچاري بايد از آبهاي سطحي به عنـوان منبـع آب مصـرفي اسـتفاده كـرد     

آبهاي بدبو رنگ دار يا آبهايي كه آلودگي شديد دارند بايد پرهيز كرد آبهاي سطحي را بايـد  

بـراي برطـرف سـاختن تيرگـي ناخـالص هـا و رنـگ بـه         گندزدائي كرد و در صورت امكان 

  .تصفيه آنها اقدام نمود



 
٤٧

بهرحال تـأمين آب چـه از منـابع آبهـاي زيرزمينـي و چـه آبهـاي سـطحي بـه منظـور رفـع            

هاي اوليه و آلودگي هاي ثانويه ناشي از نگهداري در ظروف و جابجا كردن ظـروف   آلودگي

  .نياز به گندزدائي دارد

از گنـدزدائي از بـين بـردن موجـودات زنـدة بيمـاريزا و در نتيجـه         هدف :گندزدائي  -٥

عمـل گنـدزدائي آب را مـي تـوان بـا      . آب اسـت طريـق  ه از لـ قتپيشگيري از بيماريهاي من

  .جوشاندن يا فعل و انفعاالت شيميائي انجام داد

  .رايج ترين مواد گندزدائي كلروتركيبات كلر مي باشد

ترين روش گندزدائي آب است كه جهت اينكار  ساده ترين و در دسترس: جوشاندن  -١

  .دقيقه آب جوشيده شود تا عوامل ميكروبي آن از بين برود ٣كافي است به مدت 

 از قبيل: استفاده از مواد كلردار -٢

 قرص هاي كلر -محلول هيپوكلريت سديم -هيپوكلريت كلسيم -آهك كلردار -٣

  :عبارتند از : عوامل مؤثر در كلرزني آب 

بـه آب كـه در واكـنش بـا مـواد آلـي و        مقداري از كلر اضافه شده: اضاد تقكلر مور -١

 .ساير مواد احياء كننده مصرف مي شود و در عمل گندزدائي دخالت نمي كند

  كلر الزم براي اندازه گيري= كلر مورد تقاضا + كلر باقي مانده 

بطـور كلـي هـر قـدر غلظـت بيشـتر باشـد زمـان الزم بـراي          : ميزان تماس و غلظـت  -٢

دقيقـه   ٣٠دزدائي كمتر خواهد بود، با مقادير معمول كلر زمان تماس بايد تا حداقل گن

 .ادامه پيدا كند



 
٤٨

 .هر قدر درجه حرارت آب كمتر باشد اثر كلر نيز كاهش مي يابد: درجه حرارت -٣

 .آب كم مي شود PHقدرت گندزدائي كلر با افزايش : غلظت يون هيدروژن -٤

گندزدائي آب در شرايط اضـطراري بايـد مقـدار     هنگام: كلر باقيمانده موجود در آب -٥

بـوي مختصـر كلـر پـس از نـيم      . ميلي گـرم در ليتـر باشـد    ٨/٠كلر باقيمانده در آب 

ساعت دليل بر كافي بودن كلر است در مكان هاي سيل زده، جايي كه شـبكة توزيـع   

 .آب هنوز فعال است، بايد مقدار بيشتري كلر باقيمانده به جاي بماند

  :روشهاي مختلف صورت مي گيرد كه عبارتند از  بهب كلر زني آ

محلـول ذخيـره   (با استفاده از دستورالعمل تهيه محلول كلر مادر : براي مصارف كم -١

و نگهداري آن در شيشه هاي رنگي و توزيع بين خانوارهـا نسـبت بـه سـالم     ) ٠١/٠

 بهتـر اسـت در موقـع بـروز باليـاي طبيعـي بـه       . سازي آب آشـاميدني اقـدام گـردد   

ليتــري تهيــه و  ٢٠خانوارهــا توصــيه شــود كــه آب آشــاميدني خــود را در ظــروف 

نگهداري نمايند تا بتوانند با افزودن يك قاشق غذاخوري از كلـر مـادر آن را كلرينـه    

 .دقيقه مصرف نمايند ٣٠كنند و پس از گذشت زمان 

 .اين قرص ها در دو نوع در دسترس مي باشد: قرص هاي كلر -٢

ليتر آب مورد مصرف  ٢٥كه بزرگتر است براي : ليتر و نوع دوم  براي يك: نوع اول -٣

 .قرار مي گيرد

چـون معمـوالً تـأمين آب در هنگـام بـروز باليـاي        :مخازن و تانكرهاي ذخيـره آب   -٤

مي تـوان پـس از انـدازه گيـري حجـم      . گيرد طبيعي توسط تانكر و غيره صورت مي



 
٤٩

گـرم پركلـرين    ٣ – ٥كعب آب مخزن يا با مشخص بودن حجم تانكر به ازاء هر مترم

 ودمحلول را به تانكر يا مخزن اضافه نمـ اين را ابتدا در يك سطل حل كرده و سپس 

  .دقيقه آن را مصرف كرد ٣٠و بوسيله مناسبي آن را هم زده و پس از گذشت 

در مورد مخازن ذخيره آب بايد دقت شود كه درب تمام مخازن ذخيره آب كـامالً بسـته   

  .حشرات و گرد و غبار موجود در هوا آن را آلوده نكند باشد تا پرندگان

  »دفع فضوالت«

دفع ناصحيح مدفوع انساني بالفاصله پس از وقـوع   :مشكالت دفع ناصحيح مدفوع انساني

بالهاي طبيعي امري عادي است و اگر اقدامات فوري جهت فراهم كردن امكانات صحيح دفع 

  :بوجود آيد مدفوع به عمل نيايد مشكالت زير ممكن است

  ايجاد محلهاي زاد و ولد مگس -١

 آلودگي خاك و منابع آب -٢

 ايجاد بوهاي نامطبوع -٣

 آلودگي غذا توسط مگس و گرد و خاك -٤

 اي و كرمي افزايش بروز بيماريها به خصوص بيماريهاي روده -٥

  »دفع مدفوع در اردوها و سرپناه هاي موقتي«

  ،يا اردوها مورد استفاده قرار گيرندبسته به مدت زماني كه در نظر است سرپناه ها موقتي 

  .بايد انواع مختلف تسهيالت دفع مدفوع با مدت دوام متفاوت ايجاد كرد

  :مناسب ترين آنها عبارتند از 



 
٥٠

  مستراح با شيار عميق) ب      مستراح با شيار كم عمق) الف

  مستراح هاي متحرك) د          مستراح چاهدار) ج

يد قسمت هاي جداگانه براي مـردان و زنـان و بـراي    در هنگام ايجاد مستراح هاي عمومي با

مستراح ها بايد در ارتفاع پائين تري از هـر  . نفر يك محل نشستن در نظر گرفته شود ٢٠هر 

در نقـاطي كـه آب زيرزمينـي    . متر دورتر از آن قرار داشته باشند ١٥نوع منبع آب و حداقل 

متر از سطح  ٥/١تراح بايد حداقل براي آشاميدن يا ساير مصارف بكار مي رود كف چاه مس

  .آب زيرزميني باال باشد

محوطـه مجـاور   . و بـاالتر از سـطح سـيل باشـد     محل زمين بايد خشك، بـا زهكشـي خـوب   

بطـور خالصـه انـواع مختلـف     . مستراح ها بايد از گياهان، آشغال، خـرده ريزهـا پـاك شـود    

  .تسهيالت دفع مدفوع در زير توضيح داده مي شود

) بيل و كلنگ(اين نوع فقط شياري است كه با ابزار معمولي  :با شيار كم عمق مستراح )الف 

) طـول (درازا . سانتي متر عمق دارد ٩٠ – ١٥٠سانتي متر عرض و  ٣٠حفر شده است شيار 

متـر بايـد    ٥/٣تـا   ٣نفـر   ١٠٠آن بستگي به تعداد استفاده كنندگان دارد و حدوداً بـراي هـر   

  .درنظر گرفت

يـا يـك   ( يد كنار شيار انباشته شود و بيل ها را بايد در محل باقي گذاشـت خاك حفر شده با

و به مردم تعليم داد كه بعد از هـر بـار اسـتفاده از مسـتراح     ) بيلچه و يا وسيلة مناسب ديگر

  .روي مدفوع را با خاك بپوشانند



 
٥١

شـيار  براي تأمين محل گذاشتن پاها و جلوگيري از ريزش ديـواره هـا بايـد در ابتـدا كنـارة      

براي پنهان نگاه داشـتن مسـتراح مـي تـوان از ديواركشـي بـا بوتـه،        . تخته يا ديوار قرارداد

سـانتي متـري سـطح     ٣٠هنگامي كه شـيار تـا   . گوني، چوب يا ورقه هاي فلزي استفاده كرد

زمين انباشته گرديد بايد آن را با خاك پوشاند و خاك را تا بـاالتر از سـطح زمـين روي آن    

  .د و در صورت لزوم شيار جديدي حفر كردريخته و كوبي

اين نوع مستراح براي اردوهاي ديرپا از چند هفته تـا چنـد مـاه     :مستراح با شيار عميق )ب 

  )١شكل . (سانتي متر عرض دارد ٩٠تا  ٧٥متر عمق  ٥/٢تا  ٨/١در نظر گرفته ميشود شيار 

  

  

  

  

  

  

  

نفوذ مگس، پوشانده مي شود و با باالي گودال به وسيله يك كف محافظ، جهت جلوگيري از 

توجه به عادات محلـي، نشـيمن گـاه و يـا سـوراخي در روي كـف تعبيـه مـي كننـد و بـراي           

سـاير  . محافظت و پنهان نگاه داشتن مستراح اطاقك مناسبي در روي زمين ساخته مي شود

  .خصوصيات آن مانند مستراح با شيار كم عمق است
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اك نرم و كنـدن آن آسـان اسـت مـي تـوان بـراي هـر        در نقاطي كه خ :مستراح چاهدار )ج 

خانوار، يا براي هر چادري كه چند خانوار را سرپناه مي دهـد يـك مسـتراح چاهـدار ايجـاد      

. توليد سنگ مستراح هاي مسطح براي كف مستراح ها را مي تـوان در محـل انجـام داد   . كرد

ل براي نظافت استفاده از در اردوگاه هائي كه براي مدت طوالني ساخته شده اند و رسم مح

اطاقـك روي مسـتراح را نيـز    . آب است مي توان زير سنگ مستراح يك شتر گلو نصب كـرد 

  .مي توان از نوع دائمي تر ساخت

مخـزن هـائي كـه روي يـك     : مستراح هـاي متحـرك عبارتنـد از     :مستراح هاي متحرك ) د 

ط بعد از تخليه مردم و يا حتـي  كاميون يا واگن قطار نصب شده اند و از آن معموالً در شراي

در زمان عادي در محل هاي مجاور مراكز شهري كه داراي شبكه فاضالب نيستند اسـتفاده  

. در مناطق بالزده كه سطح آب، زيرزميني باالست بايد از اين مستراح استفاده كرد. مي شود

  .اين نوع مستراح ها معموالً توسط ارگان هاي ذيربط تهيه مي گردد

بايد روزانه يك تا چنـد نوبـت   ) نزديك كف(د عفوني كردن كف و سطوح مستراح ها براي ض

درصـد   ٥درصـد، كرئـولين، كـرزول     ٢٠: آب آهـك  : از محلولهاي ضدعفوني كننده از قبيـل 

  .استفاده كرد

سـاكن  مدر هنگام تخليه و حركت مردم نيز مي تـوان در نقـاط توقفگـاه بـين راه تـا       :توجه 

عمق يك متر حفـر نمـود تـا مـردم از آنهـا بـراي دفـع مـدفوع و زبالـه           موقتي چاله هائي به

استفاده نمايد و در هنگام عزيمت اين چاله ها را بايد با خاكي كه از حفـر آنهـا بدسـت آمـده     

  ).ايجاد مستراح گوده اي(مجدداً پر نمود 



 
٥٣

ت فضوالت جامدي كه بايد دفع شوند ممكن است شامل زبالـه، فضـوال   :دفع فضوالت جامد 

باشــد بــين دفــع ناصــحيح فضــوالت جامــد و ميــزان وقــوع مــي حيــواني و الشــة حيوانــات 

بنابراين بايد پـيش بينـي الزم بـراي نگهـداري     . ه از ناقلين ارتباط وجود داردتقلبيماريهاي من

  .صحيح، جمع آوري و دفع زباله و فضوالت حيواني بعمل آيد

و براي مدت كوتاه مي توان از ظـروف   در شرايط اضطراري :نگهداري زباله در محل  )الف

ي بهتـرين  لـ و. خالي غذا و پاكت هاي كاغذي دورانداختني مقاوم در برابر آب اسـتفاده كـرد  

ظروف قابل شستشو و غيرقابل نفوذ آب و بـا سـرپوش محكـم بـراي جلـوگيري از       ،وسيله

گنجـايش  . ورود مگس و حشرات و بخصوص عـدم دسترسـي سـگ و گربـه و غيـره اسـت      

ليتر بيشتر نباشد و براي حمل و تخليه نيز بهتـر اسـت مجهـز بـه      ١٢٠تا  ١٠٠بايد از ظرف 

  .دسته دو طرف آن باشد

ظروف بايد چنان . ظرف تهيه شود ٤الي    ٣نفر  ١٠٠پيشنهاد مي شود براي هر  -

  .توزيع شوند كه هر خانواده به راحتي به يك ظرف دسترسي داشته باشند

 .امالً پر شود بايد نسبت به تخليه آنها اقدام گرددقبل از اينكه ظروف زباله ك -

 .ظروف زباله پس از هر بار تخليه بايد شسته شود -

به منظور جمع آوري زباله و حمل به محـل مناسـبي جهـت دفـع آن      :جمع آوري زباله  )ب 

  .گاري و يا فرقون استفاده كرد –وانت  –معموالً مي توان از كاميون 

  .ظروف زباله محل بايد معلوم و مشخص گردد مسئول جمع آوري و تخليه
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دفـن   –زباله را مي توان از طريق پر كردن اراضي پست به طريق بهداشـتي  : دفع زباله  )ج 

  .فع كرددسوزاندن و يا تلنبار كردن در فضاي باز  –

در اكثر مواقع پر كردن اراضي پست بـا زبالـه بهتـرين روش بـراي     : پر كردن اراضي پست 

آن است در اين روش زباله به صورت فشرده درمي آيد و فوراً بـا خـاك كـه بـه     دفع نهائي 

  .نوبة خود فشرده مي شود پوشيده مي گردد

  .اين عمليات به سه روش صورت مي گيرد

يك شيار دراز حفر مي شود و خاك حاصل از حفاري براي پوشـاندن  : روش شيار  -١

  .آشغال فشرده بكار ميرود

از سطح تپه اي كه زباله در پـاي آن دفـع مـي شـود     خاك پوشش : روش سراشيبي  -٢

 .فراهم مي گردد

اين روش براي پر كردن فرو رفتگـي هـاي زمـين و در محـل هـاي      : روش ناحيه اي -٣

باتالقي كه وضع خـاك اجـازه اسـتفاده از تجهيـزات سـنگين را نمـي دهـد اسـتفاده         

 .شود مي

ك در دسترس ندارد مناسـب  اين روش براي اردوهاي كوچك كه لوازم حمل و نقل خا :دفن 

  .است

متر حفر مي شود و در پايان هر روز زبالـه   ٢متر و عمق  ٥/١شياري بعرض در اين روش 

هنگامي كه سطح كف شـيار از  . سانتي متر خاك مي پوشانند ٢٠ – ٣٠ريخته در شيار را با 
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يـك  شيار با خاك پر و فشـرده مـي شـود و    . سانتي متر فاصله داشته باشد ٤٠سطح زمين 

  .شيار جديد حفر مي گردد

ماه مي توان محتويات شيار پر شده را خارج كرد و در مزارع  ٦ماه تا  ٤پس از  -

نفر حفـر شـده يـك متـر طـول       ٢٠٠اگر شياري كه براي . مورد استفاده قرار داد

 .داشته باشد ظرف يك هفته پرخواهد شد

. د و تبديل بـه خاكسـتر كـرد   جائي كه دفن كردن عملي نست بايد زباله را سوزاني :سوزاندن

 .اگر زباله خيلي خيس باشد بايد به آن سوخت مايع اضافه كرد

زباله هاي ايستگاه هاي كمك هـاي اوليـه پزشـكي و بيمارسـتانها كـه حـاوي عوامـل مولـد         

–بيماري هستند بايد بدون توجه به روش مورد قبـول محـل بـراي دفـع زبالـه و فضـوالت       

براي اين امر مي توان از يك سبد زباله سوز كـه سـبد   . شوند سوزانيده و تبديل به خاكستر

سيمي ساده اي است كه روي يك شبكه فلزي يا تكيه گاه هاي سنگي قرار داده شده استفاده 

  .كرد

زباله سوزهايي را نشان مي دهد كـه از ورقـه هـاي موجـدار فلـزي سـاخته        ٣و  ٢شكلهاي 

  .درا كمي نفت سفيد يا نفت سياه اضافه كرداند براي تأمين احتراق كامل مي توان مق شده
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از اين روش به دليل ايجاد بوهاي نامطبوع، ايجاد محل هاي زاد  :تلنبار كردن در فضاي باز

و ولد حشرات و جوندگان و پراكندگي زباله هاي سبك توسط باد در محـل بايـد خـودداري    

  .كرد

زد ة روستا مي بايـد بـه امـر جمـع آوري و دفـع فضـوالت       در مناطق بال :فضوالت حيواني

باعـث  . حيواني توجه كرد زيرا اگر اين فضوالت در فضاي باز بـه حـال خـود گـذارده شـود     

  .جلب مگس مي شوند و محيط زاد و ولد مناسبي براي آن فراهم مي كنند

بـا سـاير   سـوزاندن   –تخميـر   –انباشـتن   –فضوالت حيواني را نيز مي توان از طريق دفـن  

در شرايط اضـطراري عملـي تـرين روش دفـن ايـن فضـوالت در شـياري        . ها دفع كرد زباله

  .مشابه آنچه در مورد زباله شرح داده شده مي باشد

مسئله دفع الشه هاي حيوانات در بعضي باليـاي طبيعـي بخصـوص سـيل      :الشة حيوانات 

دفن تمام . ندي پيش مي روددفن الشه معموالً كار پرزحمتي است كه به ك. بسيار جدي است

سوزاندن الشه حيوانات كوچك از قبيـل سـگ و گربـه عملـي اسـت ولـي       . آنها مشكل است 

سوزاندن الشه حيوانات بزرگتر مشكل است و بايد ماشين هـاي سـنگين خـاكبرداري بـراي     

  .دفن آنها در دسترس باشد

بكار گرفـت مـثالً امعـاء و    ولي در هر حال مي توان تركيبي از كار دفن و سوزاندن را با هم 

  .احشاء حيوانات را دفن و الشة آنها را نيز با كمك سوخت مايع سوزانيد

  دفـع فاضـالب ناشـي از شستشـوي ظـروف و لبـاس بـه طريقـه بهداشـتي           :دفع فاضـالب  

در منطقه بالزده  بهداشتي ضروري است و نبايد بگذاريم فاضالب بدون اصول) چاه جاذب(
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براي اين منظور مي توان با احـداث حوضـچه هـاي رخـت شـوئي،      . اشد يا اردوها پراكنده ب

ظرفشوئي و دستشوئي وهدايت فاضالب آنها بـه چـاه جـاذب از آلـودگي محـيط جلـوگيري       

  .بعمل آورد

فروشـگاه هـاي عمـده و     –در جريان وقوع بال انبارهاي مواد غـذائي   :بهداشت مواد غذائي 

غيره اغلب خراب مي شوند يا آسيب مـي بيننـد و   رستورانها و  –خرده فروشي مواد غذائي 

قطـع بـرق نيـز    . اين امر منجر به خراب و فاسد شدن مواد غذائي نگاهداري شـده مـي گـردد   

  .مشكالت ديگري به موارد فوق مي افزايد

سيل در تخريب و آلودگي مواد غذائي نقش عمده اي دارد، آب سيل به همراه خود كثافـات و  

  .سطح خاك، شبكه فاضالب، چاههاي مستراح و طويله ها مي آورد جرمهاي بيماريزا رااز

به منظور پيشگيري از حصبه و ساير عفونت هاي روده اي بايد تمام مواد غـذائي را كـه بـا    

حتـي  . آب سيل در تماس بوده و در قوطي هاي كامالً بسته فلزي قـرار نداشـته از بـين بـرد    

ك هستند زيرا آلودگي ممكـن اسـت از الي   مواد غذائي در ظرفهاي شيشه اي و بطري مشكو

قوطي هاي فلز سالم ولي آلوده را بايد قبـل از بـاز   . درز در شيشة فشاري يا پيچي نفوذ كند

  .كردن پاك و ضدعفوني كرد

در زمينة ضدعفوني ظروف و سبزيجات و ميوه جات نيز طبـق دسـتورالعمل هـاي موجـود     

  .نهايت توجه بعمل آيد

شت مواد غذائي نيز بايستي به كيفيت آب، محل تهيه غذا، مبـارزه بـا   براي تأمين صحيح بهدا

دفع فاضالب  –انبارهاي موقت مواد غذائي  –و جوندگان در انبارها و آشپزخانه ها  حشرات
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و فضوالت، محـل هـاي تهيـه وآمـاده كـردن مـواد غـذائي و غيـره توجـه خـاص داشـت و            

  .هاي الزم در حين كار داده شود آموزش

اماتي كه براي حفظ محيط بهداشتي در مراكز تغذيه و براي حفاظت مـواد غـذائي از   تمام اقد

ه درنظـر  يـ تماس با مواد آلوده انجام مي شوند، چنانچه نظافت و بهداشت كاركنان مراكز ته

  .گرفته نشود بي فايده خواهند بود

كرده اند يا  كارگران مواد غذائي كه دست و لباس كثيف دارند و به رفتار غيربهداشتي عادت

به همـان انـدازه مگـس، ظرفهـاي كثيـف و سـاير        ،مبتال به بيماريهاي واگير فعال يا نهفته اند

  .شرايط غيربهداشتي در آشپزخانه و محل غذاخوري مسئول آلودگي غذا خواهند بود

  :مبارزه با جانوران موذي 

. ونـدگان مـي گـردد   شرايطي كه بالفاصله بعد از بال ايجاد مي شود باعث تكثير حشرات و ج

جمع آوري و دفع زباله و در : دليل فوري اين امر ممكن است توقف خدمات بهسازي از قبيل

نتيجه آن پيدايش مكانهاي مناسـب بـراي زاد  و ولـد سـريع و نيـز ايجـاد محـل امـن بـراي          

  .جانوران موذي باشد

ر معـرض  اسكان تعـداد زيـاد مـردم در سـرپناه هـاي موقـت در چنـين شـرايطي آنـان را د         

  .ه بوسيله حشرات و جوندگان قرار خواهد دادلقتبيماريهاي من

در سرپناه هاي موقتي ممكن است امكانات و تسهيالت نظافت فردي به اندازه الزم نباشـد و  

حاملين بيماريهاي عفوني و اشخاص آلوده به جانوران موذي ممكن است در تمـاس نزديـك   

  .ر بگيرندبا سايرين كه عاري از عفونت هستند قرا
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 –تيفـوس  : حركت مردم بجاي جديد اغلب آنان را در معرض حشرات و بيماريهـائي از قبيـل  

مگـس، كـك، شـپش، پشـه، كنـه و جونـدگان همگـي نـاقلين         . ماالريا و طاعون قرار مي دهـد 

  .بيماريهائي هستند و سريعاً در يك محيط كنترل نشده توسعه مي يابند

نـد  نمزاحمـت و يـا عفونـت پوسـتي و موضـعي مـي ك      حشراتي كه ايجاد ناراحتي موضعي، 

سـاس هـا و    -پشـه هـا    -پشـه خـاكي     -) هيـره هـا  (مايت ها  -بعضي كك ها : عبارتند از 

سوسك ها در بعضي مناطق قربانيان بال در معرض نيش موجودات سمي از قبيـل مارهـاي   

  .سمي و عنكبوت سمي قرار مي گيرند

  :ح ريزي شوندكه بادوحالت مشخص مقابله نمايندبرنامه كنترل ناقلين بايدبه نحوي طر

بالفاصله بعد از وقوع بال، كه در آن عمليـات مبـارزه    : ا اضطرارييمرحله ابتدائي  -١

يا شيميائي بايد بر مبارزة با حشرات مـوذي روي بـدن اشـخاص، پوشـاك،      يفيزيك

ن بـراي انجـام ايـ   . ت اهلـي متمركـز شـود   نـا وايرختخواب و ساير لوازم آن و نيز ح

  .عمليات از همان ابتدا بايد يك گروه بهسازي اضطراري آماده باشد

كه حالت اضطراري فروكش مـي كنـد و عمليـات مبـارزه بـر پايـه        : دوره ايمرحله  -٢

بهداشت غذا، دفع بي خطر فضوالت از جمله زهكشـي و نظافـت عمـومي و شخصـي     

 .قرار مي گيرد

هگاه هاي آنها بايد در تمام دورة پس به حشرات و محلهاي زاد و ولد و پنا حمله مستقيم

  .از وقوع بال ادامه پيدا كند

  



 
٦١

  .جمع آوري اطالعات الزم براي سه نوع محل زيربسيار مهم است

  ...محلهاي جمع شدن فاضالب و  –بركه ها : از قبيل: مناطق زاد و ولد پشه -١

بارهـاي  تلن –توالت هـا   –اصطبل ها  –شامل نقاط دفع زباله : مناطق زاد و ولد مگس -٢

 ...زبالة پوشيده نشده و 

تلنبـار   –محلهاي نگهداري مواد غـذائي   شامل: مناطق زاد و ولد جوندگان مثل موش  -٣

 ...نمودن زباله و 

  .پشه ها ناقل بسياري بيماريها از جمله ماالريا مي باشند: پشه ها 

اده از بعد از شناسائي محلهاي زاد و ولد پشه هـا، مـي تـوان نسـبت بـه سمپاشـي بـا اسـتف        

مبارزه بـا پشـه هـاي بـالغ و مبـارزه      : حشره كش ها تحت نظر مسئولين بهداشت كه شامل 

  .باالرو آنهاست اقدام كرد

اردوهاي چادري را مي توان هنگام غروب آفتاب با مه حشره كش حاصله از دسـتگاه هـاي   

  .سمپاشي فضايي سمپاشي كرد

تراخم و  ،اسهال، اسهال خوني، حصبهمگس ها ناقل بيماريهائي از جمله  :مگس هاي خانگي 

  .باشد يغيره م

بهسازي محـيط و رعايـت بهداشـت محـيط محلهـاي       ،مؤثرترين روش براي مبارزه با مگس

  .زندگي مردم مي باشد

  

  



 
٦٢

  نگهداري، جمع آوري و دفع فضوالت آلي: از جمله 

نباشـد،   اگر پر كردن گودالهاي زمين بصورت بهداشتي و يا سوزاندن در زباله سوز ممكـن 

كيلومتر از منطقه مسكوني فاصـله داشـته باشـد     ٥بايد زباله را در ناحيه مناسبي كه حداقل 

  .دفع كرد

 ٣٠فضوالت حيواني را ميتوان با اليه هـاي نـازك در صـحرا پخـش نمـود و يـا اينكـه زيـر         

  .سانتيمتر خاك كوبيده شده دفن كرد

جهت عدم تمـاس مگـس   نگهداري مواد غذائي در ظروف درب دار و يا زيرتوري  -

  .مناسب است

آشپزخانه ها و انبارهاي مواد غذائي، مراكز توزيع شير و غيـره بايـد بـه ميـزان      -

 .مي و يا پالستيكي محافظت شونديس كافي با تور

در نهايت مگس ها را مي توان بوسيله سمپاشي محلهاي اسـتراحت و زاد و ولـد    -

ق دستورت مصرف آن كنتـرل  آنها توسط سمومي كه در اختيار ما قرار دارد طب

 .كرد

 .در هنگام سمپاشي نيز بايستي كليه احتياطات الزم بعمل آيد -

نيز ضمن رعايت نظافت شخصي از مـواد  ... براي مبارزه با شپش، ساس، كك و  -

آفتـاب بهتـرين   «ذكـر اسـت كـه    و الزم بـه  . و سموم مختلف استفاده مـي شـود  

 .باشد مي» گندزدا



 
٦٣

  هت حفظ مواد غذائي از دسترس حشرات و جوندگاندر ج دارقفسه چوبي توري 

  

  

  

  

  

  :تسهيالت بهداشتي الزم

در سرپناه هاي موقت و اردوها بايد تسهيالت همگاني بـراي حفـظ نظافـت شخصـي فـراهم      

محل شستشوي پوشاك و محـل ذبـح حيـوان     –از جمله اين تسهيالت، محل استحمام . شود

اي پوستي و آلودگي محيط كه منجر بـه مشـكالت   اين تسهيالت از بيماريه. است) كشتارگاه(

  .بعدي مي شود جلوگيري مي نمايند

همواره دوش بر وان ترجيح دارد هم به داليل بهداشتي و هم براي صـرفه   :دوش استحمام 

بـراي اطمينـان از اينكـه تمـام افـراد      . جويي آب، براي هر صد نفر بايد يـك دوش تهيـه كـرد   

در آب . حمام بگيرند مي توان دفتر ثبت حمام يا بليط تهيه كرد اردوگاه حداقل هفته اي يكبار

و هواي خيلي گرم آب سرد كافي است اگر آب داغ تهيه شود بايد بـه ازاء هـر حمـام گـرفتن     

ليتر براي هـر نفـر    ٣٥تا  ٣٠ليتر پيش بيني كرد و آب مصرفي كل براي استحمام بر پاية  ٢٠

  .در هفته محاسبه شود

  



 
٦٤

  :الياي طبيعي بايد به دو نكته مهم در استفاده از حمام ها توجه كرد در مواقع بروز ب

  .مصرف حوله هاي عمومي مجاز نيست) الف

  .بايد ترتيبات الزم براي دفع فاضالب حمام داده شود) ب 

  .حمام هاي دوش موقتي را مي توان در ظرف مدت نسبتاً كوتاهي برپا كرد

  .دهند وش رادرمقياس كوچك نشان ميو د وقتآب گرمكن م روش سريع تهيه ٦و ٥شكلهاي 

  

  

  

  

  

  

  :  ٥شكل 

سـانتيمتر   ٤لولة آب سرد كه عبـارت از لولـه اي بـه قطـر     . ليتري درست كرد ٢٠٠اين آب گرم كن را مي توان از يك بشكة نفتي 

ك لبه نصب مي شود تا اينكه در المقدور نزدي لوله خروجي آب گرم حتي. سانتيمتر از ته بشكه ادامه پيدا مي كند ٥است تا تقريباً 

اين عمل آب گرم را بـه طـرف   . آب گرم داخل بشكه با ريختن آب سرد در آن به دست مي آيد. اثر سر رفتن، آب گرم هدر نشود

آجر سـاخته شـده و    ٦بشكه روي آجرهاي بخاري قرار داده شده كه تقريباً تا ارتفاعي به ضخامت . باال و لولة خروجي مي راند

بـه كـار   ) كه با فشار بخار سوخت پخش مي شود( آتشي از نوع كورة نانوايي . كش فلزي در عقب بشكه نصب مي گردديك دود

تمام آب گرم كن را مي توان با كلوخه هاي . مي رود و آجرها به عنوان محفظه اي عمل كرده و تهويه را در حداقل نگاه مي دارند

  .چمني پوشاند

  :  ٦شكل 
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٦٥

در اردوگاه هاي موقـت مـردم پوشـاك خـود را در طشـت هـاي        :پوشاك محل شستشوي 

پالستيكي يا آهني مي شويند ولي در اردوگاه هاي طوالني مدت الزم است محلهاي عمـومي  

  .لباسشوئي تهيه شود

براي هر صـد نفـر يـك سـكوي شستشـو      . هرگاه كه ممكن باشد بايد آب داغ نيز فراهم كرد

الزم است برنامه اي براي استفاده از محل شستشوي لباس از اين گذشته . توصيه مي شود

  .براي هر خانواده تعيين شود

  .در غير اينصورت زماني محل خيلي شلوغ مي شود و زماني ديگر بال استفاده خواهد ماند

  .فاضالب ناشي از شستشوي پوشاك نيز بايد بطريقة مناسب در چاهك جاذب دفع گردد

به علت در دسترس نبودن و يا كمبود تجهيـزات يخچـالي،    : )كشتارگاه(محل ذبح حيوانات 

اين محـل بايـد دور از   . ه شوداغلب الزم است در محل اردو ترتيبات ذبح ساده حيوانات داد

محل اردو ولي تحت نظارت باشد، كف آن بايد بتون يـا آسـفالت و شـيب آن بطـرف جـوي      

  .تعبيه شده است، باشدزهكشي مركزي كه در آن صافي براي جمع آوري مواد جامد 

فاضالب را مي توان در يك چاه جاذب خالي كرد، بايـد بـراي شستشـو، آب فـراوان فـراهم      

متـري روي دو پايـة عمـودي قـرار      ٢براي پوست كردن الشه هـا ميلـه اي در ارتفـاع    . كرد

  .دهند و الشه ها را به قالبهاي روي اين ميله آويزان مي كنند مي

ر فضوالت جامد را بايـد دفـن كـرد و يـا در يـك زبالـه سـوز بسـته         استخوانها، امعاء و ساي

 ٩٠در دفن اين مـواد بايـد يـك رديـف گـودال حفـر كـرد و روي امعـاء را حـداقل          . سوزانيد

  .سانتيمتر با خاك پوشانيد



 
٦٦

  :آموزش بهسازي به قربانيان بال 

ي پس از وقوع تجربه نشان داده كه تأسيسات بهداشتي كه به عنوان بعضي از اقدامات امداد

زيرا گاه بـه نحـو صـحيح از آنهـا     . بال ايجاد مي شود، هميشه منظور را برآورده نمي نمايند

  .استفاده نمي شود و گاه به اندازة كافي مورد استفاده قرار نمي گيرند

مواردزيررا مي توان مهمترين داليل عدم استفادة صحيح اين تأسيسات توسط قربانيان 

  :بال برشمرد

  .ثر رواني بال كه اغلب به صورت رفتار بي تفاوت بروز مي كندا –الف 

  سطح زندگي پايين قربانيان قبل از وقوع بال -ب 

  عدم اطالع آنان از نحوة نگهداري تأسيسات آماده شده –پ 

بنابراين پيش بيني تأسيسات بهداشتي به خودي خود براي حل مشكل كـافي نيسـت، مـردم    

صحيح و مكرر استفاده كنند تا سطح مناسب نظافـت شخصـي    بايد از اين تأسيسات به طور

اسـت كـه در   ) بهـورزان (بنابراين وظيفه كارمنـدان بهداشـتي   . و بهداشت محيطي بدست آيد

آموزش مردم بالديده، جهت استفاده از تأسيسات بهداشتي رعايت قواعد بهداشت شخصـي  

  .و حفظ بهداشت جامعه فعاالنه مشاركت نمايند

  :موردنياز شامل موارد زير است آموزش بهسازي

  اجتناب از مصرف آب آلوده يا مشكوك -١

 اجتناب از هدر دادن آب -٢

 همكاري در توزيع آب  -٣



 
٦٧

 همكاري در محافظت از شبكة آبرساني موجود -٤

 همكاري در استفادة صحيح از تأسيسات دفع مدفوع و پاكيزه نگاه داشتن آنها  -٥

 .جمع آوري صحيح آن اجتناب از پراكنده كردن زباله و رعايت قواعد -٦

 همكاري در تقليل جمعيت حشرات  -٧

 نظافت سرپناه ها و اردوگاه ها -٨

 نظافت ظرفهاي نگهداري مواد غذائي و ظرفها و لوازم آشپزخانه و غيره -٩

  )بدن و پوشاك( رعايت قواعد بهداشت فردي  -١٠

  )كودبار( جمع آوري صحيح فضوالت حيواني  -١١

  ت محلشركت در كار دسته جمعي نظاف -١٢

  



 
٦٨

  :تمرين نظري 

  .مهمترين اقدامات الزم بعد از وقوع آتش سوزي، زلزله و كوالك را توضيح دهند -١

 .نكات الزم در استفاده از چادر در شرايط اضطراري را توصيف نمايند -٢

 .عوامل موثر در هنگام كلرزني آب شرب را توضيح دهند -٣

 .هندروشهاي مختلف دفع مدفوع در سرپناه هاي موقت را شرح د -٤

 .بهسازي محيط، پس از وقوع باليا را توضيح دهند الزم جهت آموزشي مهمترين نكات -٥

 .نقش بهورز بعد از وقوع باليا را شرح دهند -٦

  :تمرين عملي 

با وسايل و امكانات موجود، يك توالت صحرايي در محوطه مركز آموزش بهـورزي   -١

  .احداث نمايند

  

  

بهورزان گرامي مفيـد واقـع گـردد تـا بتواننـد در       در خاتمه اميدواريم مطالب تهيه شده براي

جهت مقابلـه و يـا كـاهش اثـرات حاصـله از       آگاهي و مهارت الزم زمان وقوع بالياي طبيعي

  :تحت عنوان ١٣٧٠اشت جهاني در سال آنها را داشته باشند و به مصداق شعار سازمان بهد

  ».بال خبر نمي كند آماده باشيم«

  ...انشاءا. مقابله با هرگونه حادثه غير مترقبه اي باشيمهمواره آماده و مهيا جهت 

  



 
٦٩

  :ابعنم

چـاپ   –تأليف مهندس احمد اصل هاشـمي   –اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري  -١

١٣٨٧  

تـأليف مهنـدس   ) مـديريت موادزايـد  ( مديريت بهداشت محيط در شرايط اضـطراري   -٢

 ١٣/٨/٨٥چاپ زمستان  –محمد پذيرا 

 ٨٤اسفندماه  –گردآوري و تدوين قاسم رئيس اكبري  – باليا و اقدامات اوليه -٣

 ١٣٦٩چاپ  –محمد عصار  –راهنماي بهسازي محيط در بالياي طبيعي  -٤

 ١٣٧٧چاپ  –ترجمه و تأليف دكتر علي جواهريان  –راي زلزله آماده كنيم بخود را  -٥

كـاربردي   –مؤسسه آموزش عالي علمـي   –اني مقابله با بالياي طبيعي گآموزش هم -٦

 ١٣٨١چاپ  –ايران  هالل

 جزوه آموزشي بهداشت محيط براي بهورزان از مجموعه كتب آموزش بهورزي -٧

  


