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ایهيی در برابر زلزلً
تهیه شده در واحد بهداشت حرفه ای

زلزلً چیست؟
لرزش ىاگٍاىی پَستًٌای جاند زنیو  ،زلزلً یا زنیو لرزه ىانیده
نیصَد .دلیل اصلی وقَع زلزلً را نیتَان افزایش فضار بیش از خد

داخل سيگٍا و طبقات دروىی زنیو بیان ىهَد .ایو فضار بً خدی است کً
در سيگ گسستگی بَجَد نیآید و دو قطعً سيگ در انتداد سطح
صکستگی ىسبت بً یکدیگر خرکت نیکييد .بً سطح صکستگی کً تَأم با
جابجایی است ،گسل گفتً نیصَد .وقتی کً سيگ صکستً نیصَد ،نقدار
اىرژی کً در زنان طَالىی در برابر صکستگی خالتٍای نختلفی را برای
آزادسازی اىرژی ىٍفتً صده بَجَد نیآورد.

 7نرخلً برای ایهيی در برابر زلزلً
نرخلً اول :خطرات بالقَه در خاىً یتان را صياسایی کيید و صروع بً
رفع آىٍا ىهایید.

ایوٌی در تزاتز سلشلِ تٌْا هماٍم ساسی ساختواى ّا ًیست؛ تزای
واّص خسارات جاًی ٍ هالی ًاضی اس سلشلِ تایذ ٍسایل داخل
ساختواى هاى را ًیش ایوي وٌین.
 )1اجسام سٌگیٌی وِ افتادى آًْا هی تَاًذ تِ ضوا صذهِ تشًذ

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

تصًیری کٍ از زلسلٍ َای قذیمی داریم وشان دادٌ است کٍ در

 )2اجسام گزاى لیوت یا ضىستٌی وِ اس تیي رفتي آًْا تزای ضوا اس

ساختماوُای خشتی ي آجری تىُا جایی کٍ پاترجا ماوذٌ است چارچًب

ًظز التصادی اّویت سیادی دارد .ػالٍُ تز ٍسایل داخل هٌشل  ،لَاسم

درَا استَ .میه مًضًع تاعث شذ کٍ مذتُا چارچًب در تٍ عىًان جایی

هَجَد در جاّای دیگز هثل گاراص را تزای جلَگیزی اس صذهِ سدى تِ

مىاسة ترای پىاٌ گیری مطرح گردد .ایه درست است اما تٍ شرطی کٍ

ٍسلیِ ًملیِ یا هَاد اضتؼال سا ایوي وٌیذ.حاال وارّای سادُ ای را

شما در یک ساختمان قذیمی ي غیر استاوذارد زوذگی کىیذ .در

اًجام دّیذ وِ اگز فزدا سلشلِ رخ دّذ هی تَاًذ ضوا را در تزاتز آى

ساختماوُای امريزی چارچًب درَ ،یچ مسیت یا مقايمت تیشتری وسثت

هحافظت وٌٌذ .تا وارّایی هثل دٍر وزدى وتاب خاًِ اس رختخَاب ،

تٍ دیگر تخشُای ساختمان وذارد .تٍ جای چارچًب در ،تُتر است زیر

هثل ٍدیگز جاّایی وِ هی خَاتیذ یا هی ًطیٌٌذ ،ضزٍع وٌیذ .اجسام

میس محکم پىاٌ تگیریذ.

سٌگیي را تِ عثمات پاییي تز ووذ یا وتاتخاًِ اًتمال دّیذ.تؼذ ضزٍع
وٌیذ تِ جستجَی دیگز ٍسایل هَجَد در هٌشلتاى ،وِ هوىي است

آتان ماٌ 1396

سالمتی شما  ،آرزوی ما

در ٌّگام سلشلِ تزایتاى خغزًان تاضٌذ.
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نرخلً دوم :برىانً ریزی کيید

نرخلً پيجم  :بیفتید ،پياه بگیرید و صبر کيید

تزًاهِ ای تزای هَاجِْ تا خغز تٌظین ًواییذ .

خَدتاى را در ٌّگام تىاى ّای سلشلِ هحافظت وٌیذ:

آیا افزاد خاًَادُ تاى آهادگی تزای رٍیارٍیی تا یه سلشلِ

نرخلً سَم :کیف ایهيی تٍیً کيید.

یاد تگیزیذ در ٌّگام یه سلشلِ ّز وجا وِ ّستیذ(خاًِ ،هحل وار،

تشري را دارًذ؟ لثل اس ٍلَع سلشلِ تؼذی ّوِ افزاد خاًَادُ

هَارد هزتَط تِ ویف ایوٌی:

یا هذرسِ) چىار تایذ اًجام دّیذ .اًجام دادى حزوت ّای تجا ،

تایذ تا یىذیگز تزًاهِ ریشی وٌٌذ تا ّز فزد تذاًذ لثل ٌّ،گام

دارٍّا ،دفتزچِ تیوِ یا ًسخِ ّای دارٍیی هْنً ،ام دوتز ٍ اعالػات

ّوچَى افتادى  ،پٌاُ گزفتي ٍ صثز وزدى هی تَاًذ سًذگیتاى را

ٍتؼذ اس چِ واری تایذ اًجام دّذ ٍ.لتی سلشلِ توام هی ضَد

ضخصی ،جؼثِ ووىْای اٍلیِ ٍ دستَرالؼول آى  ،دستىطْای وار،

ًجات دّذ ٍ خغز هزي ٍ هیز ٍ جزاحت را واّص دّذ .

تایذ اهادُ آتص سَسی ّای تؼذی ،لغغ سزٍیسْای ػوَهی ٍ

هاسه گزدٍ غثار ،تغزی آب ،سَت( تزای هطخص وزدى هحلتاى تِ

خغزًاوتزیي هحلْا در سلشلِ در ًشدیىی دیَار ّای تیزًٍی است.

ارتثاعی ٍ ّوچٌیي پس لزسُ ّای تشري تاضین .ایي تزًاهِ

ًیزٍّای اهذادی) ،غذای فاسذ ًطذًی تا آب ٍ والزی سیاد ،در تاسوي،

پٌجزُ ّا ً ،وا ّای تیزًٍی ٍ گچثزی ّا اغلة اٍلیي لسوت ّای اس

ریشی تزای هَالغ اضغزاری ّن هفیذ خَاّذ تَد.

فالضز تا تاعزی اضافی ،ویسِ پالستیىی ،وپی وارتْای ضٌاسایی ،آچار

ساختواى ّستٌذ وِ فزٍ هی ریشًذ .تزای پزّیش اس ایي هٌاعك اگز

ایوٌی ٍ سالهتی ضوا خیلی هْن است .اگز ضوا لثال چٌیي

هٌاسة ،دارٍّای اساسی

داخل خاًِ ّستیذ ّواى داخل تواًیذ ٍ اگز خارج ساختواى ّستیذ

عزحی را آهادُ وزدُ ایذ .حاال آى را هجذدا تزرسی وٌیذ.

هَاد فاسذ ضذًی در ویف ایوٌی ضاهل غذا ،آب ،دارٍ ،هَاد جؼثِ

تیزٍى تواًیذ.

طرخی برای ایهو بَدن در ٌيگام خادثً

ووىْای اٍلیِ ٍ ،تاعزی را ّز سالِ ػَض ًواییذ.

نرخلً صضم  :بررسی کيید

توزیي وٌیذ وِ چگًَِ خَدتاى را تیاًذاسیذ ،پٌاُ تگیزیذ ٍ

نرخلً چٍارم :آیا ندل زىدگیتان انو است ؟

تؼذ اس سلشلِ تزای یافتي سخوی ّا ٍ خزاتی ّای احتوالی جستجَی

صثز وٌیذ تا ٍلتی وِ احساس وٌیذ ٍضؼیت ػادی است.

ًماط ضؼف ساختواًتاى را ضٌاسایی وٌیذ ٍ آًْا را تمَیت ًواییذ.

خَد را آغاس وٌیذ .تیطتز اٍلات تصَر هی رٍد وِ هزدم در حیي سلشلِ

ضٌاسایی ًماط اهي در ّز اتاق  ،هثل سیز هیشّا .

هطىالت هؼوَل ساختواى:

ٍحطت سدُ ضذُ ٍ وارّایی اًجام هی دٌّذ وِ ّن تزای خَد ٍ ّن

یاد تگیزیذ در جاییىِ ّستیذ چغَراس خَدتاى هحافظت

فًَذاسیَى ضؼیف :تِ سیز ساختواًتاى ًگاُ وٌیذ .اگز فًَذاسیَى خزاب

تزای دیگزاى خغز آفزیي است .اها تحمیمات ًطاى هی دّذ وِ وِ

وٌیذ ٍلتی سلشلِ رخ هی دّذ.

ضذُ ٍ یا تِ ضىل فًَذاسیًَْای هٌفزد ساختِ ضذُ است تا پیواًىار یا

هزدم ّن در حیي سلشلِ ٍ ّن تؼذ اس آى ػالٍُ تز احتیاط ،تِ یىذیگز

هٌْذسیي هجزب در راتغِ تا جایگشیٌی آى تا فًَذاسیَى گستزدُ

ووه هیذٌّذ .تیطتز هزدم آًمذر وِ اًتظار هی رٍد دچار ّزاس ًوی

هطاٍرُ وٌیذ .تَلتْای داخل تتَى وف را پیذا وٌیذ .فاصلِ آًْا ًثایذ

ضًَذ.در اتتذا تِ فىز ٍضؼیت خَد تاضیذ .عزح اٍرصاًس خَد را تِ

تیص اس  1.8هتز در ساختواًْای یه عثمِ ٍ  1.2هتز در ساختواًْای

یاد آٍریذ .پس لزسُ ّا هوىي است هَجة خزاتی ّای تیطتز ضذُ ٍ

چٌذ عثمِ تاضذ .افشٍدى تَلت در ساختواًْایی وِ ضزایظ السم را ًذارد

تاػج سمَط اجسام گزدد .تٌاتز ایي تِ جای اهٌی تزٍیذ.

یىی اس هْوتزیي گاهْا در هماٍم ساسی است .ایٌىار هی تَاًذ تَسیلِ

اگز در آٍار تِ دام افتادُ ایذ ،دّاى  ،تیٌی ٍ چطواًتاى را اس گزد ٍ

یه پیواًىار یا تزخی اس افزاد وِ در هماٍم ساسی ساختواًْا تجزتِ

خان هحافظت وٌیذ .اگز ضوا خَى ریشی داریذ هحل سخن را فطار

دارًذ اًجام گزدد.

دّیذ ٍ ػضَ جزاحت دیذُ را تاال تگیزیذ.

دیَارّای ًالص ٍ هتصل ًطذُ:خاًِ ّایی وِ دارای ستًَْای غیز هتصل

اگز ًوی تَاًیذ خارج ضَیذ  ،تا سَت اضغزاری  ،هَتایل یا وَتیذى

تِ ّن ّستٌذ تایستی ستًَْای آًْا تَسظ ٍرلِ ّایی تِ ّن ٍصل گزدد،

هحىن رٍی تیىِ ّای هحىوی اس ساختواى( سِ ضزتِ هتَالی ّز چٌذ

ضوا یا پیواًىارتاى هی تَاًیذ دیَارّای سست را تا ّشیٌِ ای ًِ چٌذاى

دلیمِ) ،تِ دیگزاى تزای ووه خثز دّیذ .اهذادرساًاى چٌیي

سیاد هماٍم وٌیذ.

صذاّایی را خَاٌّذ ضٌیذ .اگز ضوا هی تَاًیذ حزوت وٌیذ  ،راّی

وفص ٍ چزاؽ لَُ در وٌار تخت خَاتتاى داضتِ تاضیذ.
دٍرُ ّای آهَسضی ووه ّای اٍلیِ ّالل احوز
ٍرٍش احیاء للة را فزا تگیزیذ.
هحل ٍچگًَگی لغغ آب ٍ گاس  ،تزق را ضٌاسایی وٌیذ ٍ
ٍسایل هَرد ًیاس را تزای ایي هٌظَر در دستزس ًگِ داریذ.
ً حَُ استفادُ اس وپسَل اعفاء حزیك را فزا تگیزیذ ٍ در

تزای تیزٍى رفتي جستجَ وٌیذ ٍ تِ هحل لزارتاى تا خاًَادُ تزٍیذ.

هٌشل یه وپسَل خاهَش وٌٌذُ داضتِ تاضیذ.

نرخلً ٌفتم :ارتباط و برگضت بً خالت عادی

یه هحل اهي خارج اس هٌشلتاى تزای هاللات وزدى افزاد

ٌّگاهی وِ ایوي ضذیذ ٍ هایحتاج خَد ٍ خاًَادُ را فزاّن وزدیذ،

خاًَادُ تا یىذیگز تؼذ اس تحزاى تؼییي وٌیذ.

تزًاهِ حَادث تاى را اداهِ دّیذ .ارتثاعتاى را تا سایز افزاد حفظ وٌیذ

لیستی اس ضوارُ تلفٌْای هْن را در اختیار ّوِ افزاد خاًَادُ

