
 : قبل از سیل 

ده اخود را برای سیل آماده کنید مطمئن شوید که در امنیت هستید و قبل از اینکه سیل آسیب بزند خانه خود را از خطرات احتمالی حفظ کنید آم

 .خانه را قطع کنید برقباشید که در صورت ورود آب به خانه افتادن کابل ها و قبل از خروج از خانه 

 .اصلی قطع کنید شیررا از  گازقبل از خروج از خانه انشعاب آب و  

 .بهتر است یک کپسول آتش خاموش کن داشته باشید و افراد خانواده نیز روش کار با آن را یاد بگیرند

 .کند خریداری کنیدبهتر است یک پمپ تخلیه کننده آب و فاضالب را که با باتری یا سوخت کار می

 .سانتی متر باالتر از سطح آب باشد ۰۳ی برق باید پریزها و کلیدها 

 د.برای لوله های سیستم فاضالب خانه از سیستم دریچه یکطرفه استفاده کنید تا آب فاضالب به داخل خانه برنگرد

 نکندتانکر سوخت که می توانند باعث آلودگی محیط شوند را محکم در جای خود ثابت کنید تا حرکت  

 : در موقع سیل

 و ی پولمقدار ،آب آشامیدنی سالم ،خوراکی مثل نان خشک و بیسکویت ،کیف حاوی لباس گرم را مانند اورژانسی که قبال آماده کرده ایدوسایل 

 .های مهم را با خود بردارید به رادیو و تلویزیون محلی گوش دهید تا آخرین اخبار و اطالعات را دریافت کنید شماره تلفن

ته باشید و از آخرین تزریق واکسن کزاز خود و خانواده آگاهی داشته باشید چون در صورت وجود زخم کارت واکسن خود و بچه ها را به همراه داش 

 .و بریدگی نیاز به تزریق این واکسن وجود دارد

 .و حداقل برای سه روز خیره کنید روز برای هرلیتر آب  ۴برای هر نفر حداقل  

 .کنید محکمخود  محلکباب پز و غیره را به داخل خانه منتقل کنید یا در در خارج از خانه هستند مثل میز و صندلی و  که یوسایل و مبلمان

 .از چکمه پالستیکی و کفش های محکم و دستکش ضد آب استفاده کنید

  .مطمئن شوید که غذا و آب سالم به اندازه کافی ذخیره کرده اید

 .برای تخلیه  آب خانه آماده شوید

ها و کنار رودخانه ها قرار نداشته باشد نیز بهتر است برای خروج اضطراری  ها در مناطق پست نظیر درحتی اگر خانه شم در تخلیه خانه کوتاهی نکنید

 .یدباشآماده 

 :آمادگی برای تخلیه خانه

 .دیرا به همراه دار ورژانسیا فیکه کباک ماشین خود را پر کنید و مطمئن باشید  

 .ر وسیله نقلیه در اختیار ندارید با یکی از دوستان یا فامیل های خود برای حمل و نقل هماهنگی الزم را به عمل بیاوریداگ 

 .رار داده و با خود ببریدمدارک ضروری مانند پرونده پزشکی و دفترچه بیمه درمانی را در داخل کیسه ضد آب ق 

 طروف آب آشامیدنی خود را پر کنید.

 .هندبه پناهگاه خودتان راه نمی دحیوانات را  زیرا دبرای آنها یک پناهگاه امن فراهم کنی دارید حیوان خانگی مثل سگ و گربه و گاو و گوسفند گرا 

 بیاورید.کردید به یاد  نقشه و وسایل اورژانسی خود را یک بار دیگر مرور کنید تا اگر چیزی را فراموش 



 .به هشدار و آژیرهای خطر توجه کنیم رده وتلویزیون و رادیو را باز کنید تا اطالعات جدید را دریافت کن 

 .دمای یخچال و فریزر را در سردترین نقطه قرار دهید 

 .اگر دستور تخلیه داده شد فقط وسایل ضروری را بردارید 

 .یل را از برق خارج کنید تا موقع وصل مجدد برق از شوک الکتریکی جلوگیری شودوسا آب خانه را قطع کنیدو گاز  ،اگر فرصت دارید برق 

 ید.مسیرهای تخلیه داده شده را دنبال کنید و انتظار ترافیک سنگین را داشته باش 

 .پیاده روی کنید و یا رها و جاده های سیل زده رانندگیهتالش نکنید در ن 

 : وقتی به خانه برمی گردیم

 نخواهید داشت.نه برگردید چون نیازی به چراغ باطری و فانوس سعی کنید در روز روشن به خا

کار اطالع برق رت به یکقطع کنیم در غیر این صو مکانی که خشک استخانه را از  ده است در صورتی که می توانید برقدر خانه شما آب جمع ش راگ 

 .دهید

 .به برق که باعث برق گرفتگی شما می شود خودداری نمایید سایلخانه پر از آب است از دست زدن به کلید برق یا زدن و اگر

 .باید سیستم برق را  کنترل نمایند گ کار قبل از روشن کردن کلید کنتوریک بر

 .نشانی اطالع دهیدآتشیا را مشاهده می کنید پنجره ها را باز کنید و به اداره گاز  تز را احساس می کنید یا محل نشبوی گا اگر

خانه شما  دهند که طالعافنی  تیم کهگردید تا ایننبه خانه بر .باید کلید برق را بزنید یا کبریت و فندک و سیگار روشن کنید که باعث انفجار می شودن و

 .ن استمای

 افراد بعد .شود تهویه خانه هوای تا دهید فرصت دقیقه ۰۳ قلحدا .خانه بسته بوده است آرام داخل شوید و دور پنجره را باز کنید روز چنداگر

 .شوند وارد توانندمی خانواده

و غیره آلوده آب فاضالب  بهشک به وجود کپک در خانه زیاد است و همچنین خانه  شده است جمع آن داخل در آب و است زده سیل شما خانه اگ

 .است

چون آب فاضالب وارد آب سیل شده است باید خیلی مراقب زخم ها و بریدگی ها و خوراکی ها و آب آشامیدنی باشید حتی آب لوله کشی هم ممکن 

 .است آلوده به آب فاضالب باشد

 .ریزیدمواد غذایی و آب آشامیدنی که در تماس با سیل بودند را دور ب، غذاهای نامطمئن 

درست کردن یخ و شست و شوی دستها و درست کردن شیر کودک از آب آلوده استفاده  ،آماده کردن غذا ، مسواک زدن  ،ظرف ها شستن برای  

 .آب جوشیده شده و آب کلردار استفاده کنید ،نکنید و برای این موارد از آب معدنی 

 .عمل کنیدبه توصیه های همکاران بهداشتی و تیم مدیریت بحران 

 : خانه از آب پر شده استاگر  

  .از پمپ شناور شارژی یا الکتریکی برای خارج کردن آب استفاده کنید 

 .ه کنیدگرفتگی وجود دارد شما می توانید از ژنراتورهای قابل حمل بنزینی و گازوئیلی استفاداگر برق ندارید یا احتمال برق



 ییا محیط های کوچک روشن نکنید فضای یا سایر موتورهای احتراقی استفاده می کنید آن را در داخل خانه یا گاراژ ر از پمپ های گازوئیلیگا توجه 

در غیر این صورت باعث خفگی  دیمتر از جلو در یا پنجره فاصله داشته باش ۶حداقل  وده وه استفاده می کنید باید بزرگ باشد و در و پنجره آن باز بک

 .با گاز مونوکسید کربن می شود

 .ج شوداگر آب و هوا اجازه می دهد در و پنجره ها را باز کنید تا آب خار 

اعث به هوای تمیز خارج را به داخل بیاورد و یشه باید جلوی در یا پنجره باشد کهمپنکه از پنکه برای خشک کردن دیوارها و وسایل استفاده کنید  

 .نشود پخش کپک ها

 .قبل از به کار انداختن کولر یا سیستم تهویه با شرکت خدماتی آن تماس بگیرید 

 .ی کنید و آب سقف ها را تخلیه نمایداز داخل شدن آب اضافی به خانه جلوگیر 

 .از آب هستند خالیباشید که اطراف دیوارهای خانه  مطمئن 

 : تمیز کردن خانه بعد از سیل 

 .چکمه و دستکش برای حفاظت خود استفاده کنید ، کماس ،از عینک 

 .برای برداشتن وسایل سنگین کمک بگیرید در غیر این صورت دچار آسیب خواهید شد 

 .چون تمیز کردن خانه کار دشواری است سته بودن استراحت کنیددر صورت خ 

 .اول کارهای مهم تر را انجام دهید 

 .از تماس با سیستم برق خودداری کنید موقع بریدن درختان و شاخه های آن ها مراقب باشید که به خودتان آسیب وارد نکنید 

 .تعادل باشدمداخل خانه  دمایمایعات فراوان مصرف کنید و سعی کنید 

 .نشویددر خارج از خانه کار کنید تا دچار گرمازدگی  خنک روزدر ساعت های  

 .نید چون آن ها آلوده به آب فاضالب هستندشما نمی توانید بعضی وسایل مثل فرش مبل و غیره را به سرعت شسته و خشک ک

 .از آب گرم و مایع ظرفشویی یا پودر رختشویی برای شستن استفاده کنید 

 .قسمت های سوراخ شده سقف کف و دیوار ها را هر چه سریع تر ببندید 

 .با آب و ضد عفونی کننده بشویید 

 .را باز کنید و از ماسک و عینک و دستکش و چکمه استفاده کنید  هرگز سفیدکننده را در محیط بسته استفاده نکنید اول در و پنجره ها 

 .لیتر آب را با یک فنجان سفیدکننده مخلوط کنید و همه جا را تمیز کنید ۴

 .اول از همه با آب و صابون بشویید 

 .آب را به مدت حداقل یک دقیقه بجوشانید 

 .درصد مناسب است ۶تا  ۵آب برای مصرف بهداشتی با کلراید  

 ه صبر کنید تا آمادهقطره یا نیم میلی لیتر( به چهار لیتر آب اضافه کرده و به مدت سی دقیق 8از محلول فوق به مقدار یک هشتم قاشق چایخوری ) 

 آشامیدن شود.

  درصد ۵۲.۵آب برای مصرف بهداشتی با محصول محلول کلراید  



آب سالم از محلول فوق  لیتر میلی یک یا هرقط .۲ بود شدهکدر  آب اگر و آب لیتر ۴ برای (لیتر میلی نیم یا قطره ۶ )خوری چای قاشق تمیک هش

 میکند.فراهم جهت استفاده برای شستشو را 

گر مریض شدید ا کنیدآب سیل در تماس بوده است آن را با آب و صابون بشویید و از پماد آنتی بیوتیکی استفاده  باه ک دارید زخمی یا بریدگی اگر

  .پزشک مراجعه کنید به

  .بشوئیدجدا  تمیز هاهای کثیف را از لباسسهمه لباس ها را در آب داغ و ضدعفونی کننده بشوید و لبا

 .و غیره باشد Aهپاتیت  و کزاز، دیفتری ، کروب هایی مثل وبا می تواند آلوده به می آب سیل

اند منجر توآلوده یا تماس دهان با وسایلی که آلوده است میعفونتها شود ولی خوردن مواد غذایی و آب  بروزتماس با پوست سالم نمی تواند باعث 

 .به ایجاد بیماری شود

 .های باردار خیلی مهم استسال و خانم ۵زیر رعایت بهداشت فردی برای همه افراد خصوصاً کودکان 

 .در موقع کار کردن لباس مناسب بپوشید تا سرما نخورید 

 .آن محل را ترک کنید که نشان دهنده تخریب است را شنیدید ییر خانه در حال ریختن است یا صدااگ

 .شدن کامل خانه کودکان را از محیط دور نگه دارید تا تمیز
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