آمادگی خانواده در برابر مخاطرلت طبیعی
ثیبیذ دست دس دست  ٓٞدٞیٓ تب خغشات  ٚثالیبی عجیعی سا اص خب٘ ٚ ٝوبضب٘ٔ ٝبٖ دٚس وٙیٓ
شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر آن ها
آمادگی در برابر زلسله
آمادگی برای سیل
 خب٘ٛاد ٜسبِی 2ثبس دسثبس ٜخغشات عجیعی و ٝتٟذیذش ٔی وٙذ ٌفتٍٔ ٛی وٙذ .دس ایٗ ٌفتٍٕٝٞ ٛاعضبی خب٘ٛاد ٜضشوت ٔی وٙٙذ.
 تٕبْ اعضبی خب٘ٛاد ٜسبِی  2ثبس آٔبدٌی ثشای ٔخبعشات عجیعی سا تٕشیٗ ٔی وٙٙذ (ٔب٘ٛس خب٘ٛاد)ٜ ٞش خب٘ٛاد ٜحذالُ یه ویف اضغشاسی داضت ٚ ٝدس دستشس لشاس داد ٜاست .ثٟتش است یه ویفاضغشاسی ٘یض دس صٙذٚق عمت ٔبضیٗ ثٍزاسیٓ.
 دس ثشٌ ٝای اعالعبت ضخصی خٛد سا ثٛٙیسیذ  ٚآٖ سا دس ویف اضغشاسی  ٚجیجتبٖ ثٍزاسیذ. خب٘ٛادٔ ٜحّی سا ثشای ٔاللبت ثعذ اص حبدث ٝتعییٗ ٔی وٙذ.  ٕٝٞاعضب خب٘ٛاد ٜآدسس  ٚتّفٗ یىی اص آضٙبیبٖ دس ضٟش دیٍش سا ٔی دا٘ٙذ. لجُ اص تخّی ٝضیش ٌبص ٔٙضَ سا ثجٙذیٓ. لجُ اص تخّیٙٔ ٝضَ ،ثشق سا لغع وٙیٓ ث ٝضشط آ٘ى ٝخیس ٘جبضیٓ. ٍٙٞبْ تخّی ،ٝویف اضغشاسی سا ثش ٔی داسیٓ  ٚخشٚج ٔبٖ سا ثٕٞ ٝسبیٍبٖ  ٚآضٙبیبٖ اعالع ٔی دٞیٓ. ثیٕبساٖ ،وٛدوبٖ ،ص٘بٖ ثبسداس  ٚسبِٕٙذاٖ دس ثشاثش ثالیب آسیت پزیشتش ٞستٙذٔ :غٕٗ ضٛیٓ و٘ ٝیبصٞبیایٗ افشاد سا دس صٔبٖ ثالیب ٔی ضٙبسیٓ  ٚاص آ٘بٖ ٔشالجت ٔی وٙیٓ.
آمادگی در برابر زلسله
 خب٘ٛاد ٜایٕٙی سبص ٜای  ٚغیش سبص ٜای ٔٙضَ سا ثشسسی ٔی وٙذٔ .ثُ ثشسسی ٔمبٔٚت دیٛاس  ٚسمف،اتصبَ ثشق ٘ ٚطست ٌبص.
 خب٘ٛاد ٜایٕٙی سبص ٜای  ٚغیش سبص ٜای ٔٙضَ سا ثشسسی ٔی وٙذٔ .ثُ ثشسسی ٔحىٓ ثٛدٖ وبثیٙت  ٚوٕذث ٝدیٛاسٔ ،حىٓ ثٛدٖ ِٛستش  ٚپٙى ٝث ٝسمف  ٚاستحىبْ چب ٜفبضالة.

 ٚسبیُ سٍٙیٗ  ٚضىستٙی سا دس عجمبت پبییٗ ٍٟ٘ذاسی وٙیٓ آیی ،ٝٙضیطٚ ٚ ٝسبیُ سٍٙیٗ سا ثبالیسشٔبٖ ٍ٘زاسیٓ  ٚدسة وبثیٙت  ٚوٕذٞب سا لفُ ٍٟ٘ذاسیٓ.
 ٞش خب٘ ٝثبیذ داسای یه وپس َٛآتص ٘طب٘ی ثبضذ و ٕٝٞ ٝسٚش استفبد ٜسا ثذا٘ٙذ .ضٕٙبً  ٕٝٞخب٘ٛادٜٔسیش خشٚج اضغشاسی خب٘ ٝسا ثطٙبسٙذ.
 دس ٍٙٞبْ صِضِ ٝصیش ٔیض ٔحىٓ ،سٌٛ ٝش دیٛاس ،ثغُ یخچبَ ثضسي پٙب ٜثٍیشیٓ  ٚاص پٙجش ،ٜضیط ،ٝوٕذٞ ٚش آ٘چ ٝو ٝپشت ٔی ضٛد یب ٔی افتذ دٚسی وٙیٓ.
 ٔشالت پٙى ٝسمفی ِٛ ٚستشٞب ثبضیٓ. اٌش دس صٔبٖ صِضِ ٝخٛاة ٞستیٓ سشٔبٖ سا ثب ثبِص حفظ وٙیٓ .أب ،اٌش خغش اثجبت جسٓ سٍٙیٗ یبثش٘ذٚ ٜجٛد داضت اص آٖ فبصّٔ ٝی ٌیشیٓ.
 فمظ صیش چٟبسچٛة ٞبی ٔحىٓ پٙب ٜثٍیشیٓٔ .ثُ خب٘ٞ ٝبی لذیٕی و ٝچٟبسچٛة اص دیٛاس است .دسصٔبٖ صِضِ ٝاص آسب٘سٛس استفبد٘ ٜىٙیٓ.
 اٌش دس صٔبٖ صِضِ ٝثیش ٖٚسبختٕبٖ ٞستیٓ اص دیٛاسٞب ،دسخت ٞبی ثّٙذ ،تیش ثشق  ٚصیش پُ ٞب دٚسیوٙیٓ.
 اٌش صیشآٚاس ٌیشوشدیٓ وجشیت سٚضٗ ٘ىٙیٓ ،دٞبٖ سا ثب پبسچ ٝثپٛضب٘یٓ .ثب س ًٙث ٝاجسبْ فّضی صد ٜیبسٛت ثض٘یٓ ،فشیبد صدٖ آخشیٗ وبس است.
 ساٛٞ ٜایی ٔصذ ْٚسا ثبص وشدٔ ٚ ٜحُ خ٘ٛشیضی سا ثب دستٕبَ فطبس دٞیٓ .ا٘ذاْ ٞب ٌ ٚشدٖ سا ثب آتُ ثیحشوت وٙیٓ .ثشای جٌّٛیشی اص صذٔ٘ ٝخبعی ٔصذ ْٚسا ثب احتیبط اص صیش آٚاس ثیش ٖٚآٚسد ٚ ٜحُٕ وٙیٓ.
-

ثعذ اص صِضِ ٝوبثیٙت سا ثب احتیبط ثبص وٙیٓ .سبِٓ ثٛدٖ ِ ِٝٛثخبسی سا ثشسسی وٙیٓ  ٚلجُ اص ثشٌطت ثٝ
داخُ سبختٕبٖ اص ایٕٗ ثٛدٖ آٖ ٔغٕٗ ضٛیٓ.

 ٔی تٛا٘یٓ اص فضبی خبِی دٚس ٘مط ٝثشای ٘ٛضتٗ اعالعبت ضشٚسی استفبد ٜوٙیٓٔ ،ثُ ٔحتٛیبت ویفاضغشاسی ،صٔبٖ ٔب٘ٛس خب٘ٛادٚ ٜغیش.........ٜ
آمادگی برای سیل
 خب٘ٔ ٝبٖ سا دس ٔسیش سیُ ٘سبصیٓٔ .غٕٗ ضٛیٓ و ٝوٙتٛس ثشق دس جبیی ٘صت ضذ ٜو ٝخیس ٕ٘ی ضٛد. دیٛاس عجمبت ٕٞىف  ٚصیش صٔیٗ عبیك ض٘ٛذ تب سیُ ٘فٛر ٘ىٙذٙٔ .جع آة آضبٔیذ٘ی ٘جبیذ ثب آة فبضالة ٚسیُ ٔخّٛط ضٛد.
 -ثٔ ٝسئِٛیٗ ٔحّی وٕه وٙیٓ تب دسخت ثىبسیٓ  ٚسیُ ثٙذ ثسبصیٓ.

 ثٔ ٝحض تٟذیذ سیُ ،ثٕٞ ٝشا ٜخب٘ٛاد ٜث٘ ٝمبط ٔشتفع  ٚأٗ ثشٚیٓ .ویف اضغشاسی سا ثجشیٓ  ٚث ٝسادیٌٛٛش دٞیٓ.
 دس صٔبٖ سیُ اص ٔبضیٗ خبسج ضٛیٓ ث٘ ٝمبط ثّٙذ ثشٚیٓ صیشا آة جبسی سیُ ٔی تٛا٘ذ ٔبضیٗ سا ثب ٞشٚص٘ی جبث ٝجب وٙذ.
 ثعذ اص سیُ اص آة جبسی ٘ٛٙضیٓ  ٚث ٝآٖ ٘ضدیه ٘طٛیٓ ،چٕٔ ٖٛىٗ است آِٛد ٜثبضذ. ثعذ اص سیُ دس ِت پشتٍب٘ ٜبیستیٓ چٕٔ ٖٛىٗ است خبن آٖ سست ضذ ٜثبضذ. ث ٝآة سیُ ٘ضدیه ٘طٛیٓ چٕٔ ٖٛىٗ است ثشق داضت ٝثبضذ. ثعذ اص سیُ ٚسبیُ خبٖ سا تٕیض وٙیٓ تب اص آِٛدٌی ٌُ  ٚالی پبن ضٛد .تب صٔب٘ی ؤ ٝسئِٛیٗ اعالْ٘ىشد ٜا٘ذ دس ٘مبط أٗ ثٕب٘یٓ.
 ٘مط ٝخغش سیُ ٔٙغم ٝیب سٚستبی خٛد سسٓ وٙیٓٔ .ی تٛا٘یٓ اص فضبی خبِی دٚس وبغز ثشای ٘ٛضتٗاعالعبت ضشٚسی استفبد ٜوٙیٓٔ ،ثُٔ :حتٛیبت ویف اضغشاسی ،صٔبٖ ٔب٘ٛس خب٘ٛاد ٚ ٜغیش.........ٜ

