به مناسب روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی
حادثه را غافلگیر کنید !
اس ٌّگاهیکِ بطز در رٍی کزُ سهیي پا بِ ػزصِ حیات
گذاضت  ،طبیؼت ّوَارُ اٍ را بِ چالص کطاًذُ است .

بالیای طبیؼی دارای اًَاع
گًَاگًَی است ٍ اصَال هاّیتی پیچیذُ دارًذ ٍ

اًساى با توام سؼی فزاٍاى ٍ تجزبیات گزاًبْای خَد  ،در
طَل ّشاراى سال ستیش با حَادث طبیؼی ٌَّ ،س ّن ّز اس
چٌذ گاّی در اثز ٍلَع حَادث ٍ بالیای طبیؼی هتحول
خسارت ضذُ ٍ طبیؼت جاى ٍ هال اٍ را بِ یغوا هی بزد .

در ضزایط کًٌَی بسیاری اس آًْا خارج اس کٌتزل
اًساى بِ ًظز هی رسذ  .سلشلِ  ،سیل  ،طَفاى ،
گزدباد  ،سًَاهی  ،تگزگ  ،بْوي  ،رػذ ٍ بزق ،
تغیزات ضذیذ درجِ حزارت  ،خطکسالی ،

اهزٍسُ کِ ػصز اًفجار ػلن ٍ اطالػات است ،حتی
پیطزفتِ تزیي ٍ ثزٍتوٌذ تزیي کطَرّای جْاى در همابل
هخاطزات طبیؼی،سز تسلین فزٍد هی آٍرًذ .

راًص الیِ ّای سهیي ٍ آتطفطاى ًوًَِ ّایی اس
بالیای طبیؼی اًذ کِ ّزسالِ خسارات جاًی ٍ
هالی فزاٍاًی بِ جَاهغ بطزی ٍارد هی ساسًذ .

در مواقع خطر باید چه کار انجام دهیم؟
ّز کذام اس ها در طَل سًذگیاش هوکي است با خطزّا ٍ حَادث بزخَرد داضتِ باضذ ،آًچِ در ّز هَلؼیت اٍرصاًسی ٍ
خطز السم است بذاًین هجوَػِ الذاهاتی هطخص ٍ ضزٍری است کِ بایذ بِ آىّا ػول کٌین .اس ایي طزیك ،خَاّیذ
تَاًست هَارد ضزٍری را اٍلَیتبٌذی ٍ بِ خَد ٍ دیگزاى کوک کٌیذ.
گام اول :لبل اس ّز کاری ،سؼی کٌیذ بز احساسات غلبِ ٍ خًَسزدیتاى را حفظ کٌیذ .
گام دوم :بؼذ اس بزٍس حادثِ اصلیتزیي کاری کِ بایذ اًجام دّیذ ارسیابی ٍضؼیت ،بیخطز کزدى هحل ،ارائِ کوکّای
اٍرصاًس ٍ کوکگزفتي اس دیگزاى است.
گام سوم :بسیار هْن است کِ خَد را در هؼزض خطز لزار ًذّیذ .سؼی ًکٌیذ ّوِ کارّا را بِ تٌْایی اًجام بذّیذ.
اگز ًویتَاًیذ خطز تْذیذکٌٌذُ حیات را اس بیي ببزیذ ،بایذ سؼی کٌیذ بیي هصذٍم ٍ هحل خطز ،لذری فاصلِ ایجاد
کٌیذ ٍ در صَرت اهکاى ،هیشاى خطز را بِ کوتزیي حذ بزساًیذ .بِ ػٌَاى آخزیي الذام ،بایذ هصذٍم را اس هحل خطز
دٍر کٌیذ.
گام چهارمٍ :ضؼیت توام هصذٍهاى را ارسیابی تا بتَاًیذ اٍلَیتّا را هطخص ٍ اٍل آىّایی را کِ دچار ٍضؼیتّای
تْذیذکٌٌذُ حیات ّستٌذ ،درهاى کٌیذ.
گام پنجم :گاّی اهکاى دارد ّنسهاى با چٌذیي کار هَاجِ ضَیذ :حفظ اهٌیت ،تواس تلفٌی بزای درخَاست کوک ٍ
آغاس کوکّای اٍلیِ اس افزاد دیگزی بزای الذاهات بِ هَلغ کوک بگیزیذ.

