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 مقدمه

ارتقای آمادگی مردم برای مواجه با اثرات زلزله، تاکنون همه اهمیت خطر باالی زلزله در ایران و  با توجه به

بین 1311که در سال ینامه مشترکتفاهمساله مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور به استناد 

سازمان صدا و سیما و جمعیت و همچنین کشور،  و علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش :هایوزارتخانه

 شده است.برگزار مبادله گردیده،  هالل احمر

تی باالدسسیاستهای  های اخیر،نتایج ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در کشور در زلزلهبا توجه به 

مواجه با اثرات سوانح کاهش خطرپذیری و ارتقای ظرفیت نظام درخصوص ضرورت ارتقای آمادگی جامعه برای 

سبت نآوری، تغییراتی در برنامه مانور سال جاری تاب خصوص ضرورت بهبوددر  المللیبیناسناد طبیعی و نیز 

پایین به باال، عالوه بر دانش آموزان و مسئوالن مدارس  یصورت پذیرفته است تا با رویکردبه سالهای قبل 

مه مانور زلزله و ایمنی مشارکت داده شوند. در رویکرد جدید نیز در برنامحالت کشور، در سال جاری مردم 

ضمن ارائه آموزشهای الزم به دانش آموزان مطابق با روال قبل، تمهیداتی اندیشیده شده است که سطح آگاهی 

 وظرفیت مدارس به عنوان پایگاه پیشگیری  ازارتقا یابد و  ایمن مدارس های مجاورهو آمادگی ساکنین محل

 1331مانور امسال که در هشتم آذرماه  محوراستفاده شود. از این رو  دوده مجاور مدرسهمحبحران مدیریت 

 رساتالش خواهد شد که مد در این راستا. خواهد بود "جامعه تاب آور –مدارس ایمن " ،برگزار خواهد شد

وجه مورد تمحلی و پایگاه مدیریت بحران به عنوان کانون ارتقای ایمنی در سطوح محلی  ایمن در برابر زلزله

 قرار گیرد.

های تهران و مراکز استانها برگزار صرفا در برخی از محله مردمیالزم به ذکر است که در سال جاری مانور 

در سطوح این مانور سالهای بعد به تدریج مشکالت احتمالی، تالش خواهد شد تا در خواهد شد و با ارزیابی 

در سایر مدارس کشور مانور سال جاری مشابه البته گذاشته شود. اجرا به رستانها و روستاها کلیه شهرها، شه

مسئوالن محلی براساس این سایر چنانچه آموزی برگزار خواهد شد. مانور سالهای گذشته توسط سازمان دانش

براساس  جرای مانورتوانند ضمن اباشند، میمشارکت دادن مردم محله در فرایند مانور  آمادهدستورالعمل 

را به دبیرخانه علمی مانور واقع در پژوهشگاه بین المللی گزارش مربوطه  ،جزییات مندرج در این دستورالعمل

زلزله شناسی و مهندسی زلزله ارسال نمایند و طبعا نتایج اقدامات آنها مورد استفاده و بعضا تشویق قرار داده 

 خواهد شد.

مانور سال جاری که عملیات اجرایی آن از چند هفته قبل از برگزاری مانور اجرا به طور خالصه برنامه کلی 

 خواهد شد در مراحلی به شرح زیر به انجام می رسد:

 ؛تعیین مدرسه ایمن در محالت شهری -1

منتخب و ایجاد تمهیدات الزم برای اجرای برنامه و برگزاری  ارتباط با مسئوالن محلی و مدیران مدرسه -2

 ؛دوده اطراف مدرسهمحمانور در 

 ؛ل زندگیکت دادن آنها در شناسایی و تهیه نقشه خطر محرمحله و مشا ساکنینبرقراری تعامل با  -3
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 ؛آموزانارائه آموزشهای الزم به مردم و دانش -1

 .اجرای مانور در روز هشتم آذر -5

که در این طرح به ی ارسساختمان مد ایلرزه ایمنی هبایست بمیدیران مدارس سئوالن اجرایی و مم :1توصیه 

ت داشته باشند. در صورویژه ، توجه گیرندمورد توجه قرار می یعنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران محل

 اولیاء و مربیان هاینانجم ،سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارساز ظرفیتهای موجود نظیر  بایستمی لزوم

 .برای بهسازی یا بازسازی مدرسه استفاده شود و...( سازمدارس و یا سایر سازمانهای مردم نهاد )خیرین مدرسه

 

 اقدامات الزم قبل از اجرای مانور -9

 یتشکیل شورای ایمنی محل -9-9

، انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و معتمدین محل همدارس با همکاری مسئوالن مدیریت بحران محل مدیران

یل تشکبا مسئولیت مدیر مدرسه منطقه خود، شورای ایمنی را  نشانی، هالل احمر و شهرداریبا مشارکت آتش

با بسیج افراد داوطلب و مطلع کند، که زیر نظر مدیریت بحران محله یا استان فعالیت میدهند. این شورا می

دار وظایف مربوط به عهده گروه سبز(. 1دهند )پیوست سبز، سفید و قرمز را تشکیل میسه گروه عملیاتی 

رسانی، جلب مشارکت مردمی، ارتباطات و شناسایی محله از دیدگاه وضعیت خطر خواهند بود. عملیات اطالع

الزم است دارند و  های پیشگیری از رخداد بحران را به عهدهجنبه و این گروه از قبل از رخداد زلزله آغاز شده

له های ایمنی و مدیریت بحران محنمایند تا زمینه مشارکت آنها در برنامهبرقرار محل ارتباط تنگاتنگی با مردم 

دار وظایف مربوط به رسیدگی به امور مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران عهده گروه سفید را فراهم نمایند.

ا بینی شده در قبل تسازی فضای مدرسه برای اجرای نقشهای پیشآماده خواهند بود و اقداماتی از قبیل یمحل

، تهیه گزارش از وضعیت پایگاه و نیازمندیهای آن و هبعد از بحران، ثبت نام پناهجویان در بدو ورود به مدرس

 روه قرمزگهای اولیه، تغذیه و اسکان اضطراری را به عهده دارند. انعکاس آن به مقامات باالدستی، ارائه کمک

از داوطلبان دارای شرایط جسمی مناسب و آموزش دیده تشکیل شده است. این گروه ارائه خدمات امداد و 

ها به عهده دارند و نسبت به انتقال افراد ها و آموختهنجات و اطفای حریق در سطح محله را در حد توانایی

 عضویتمند کمک( به مدرسه اقدام خواهند نمود. پذیر در برابر زلزله )سالمندان، معلوالن و افراد نیازآسیب

 مند و دارای شرایط جسمی و روحی مناسب در گروههای سبز و سفید مجاز است.آموزان عالقهدانش

که به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت  بایست از ایمنی سازه ساختمان مدرسهمیمحلی  شورای ایمنی: 2توصیه 

فرم ارزیابی مربوط به ساختمان مدرسه منظور الزم است . بدیناطمینان حاصل نمایدشود بحران محله تعیین می

 توان از ظرفیتهایمی برای این کار. تکمیل گرددتهیه و توسط کارشناس مسئول مربوطه  3و  2 هایمطابق پیوست

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و یا سایر سازمانهای مسئول دیگر )نظیر نظام مهندسی( استفاده 

 های مشرف بهنمود. در این ارزیابی باید مالحظاتی از قبیل وضعیت حیاط مدرسه از نظر احتمال ریزش ساختمان

 آن در هنگام زلزله نیز بررسی شود. 
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را برای جبران  ساختمان مدرسهبا هماهنگی وزارت آموزش و پرورش،  شورای ایمنیالزم است : 3توصیه 

 اعضای فعال در شورای ایمنی سوزی و زلزله در اسرع وقت بیمه نماید. در عین حال، خسارتهای ناشی از آتش

وشش نیز باید تحت پباشند د. داوطلبانی که عضو گروه قرمز میننیز تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیر

 های الزم قرار گیرند.بیمه

 

 اقدامات قبل از اجرای مانور در مدارس -9-2

به عنوان پایگاه مدیریت بحران که اطمینان از ایمنی ساختمان مدرسه انجام اقدامات الزم برای جدای از 

به شرح مدارس ، الزم است اقدامات دیگری نیز در سطح در این طرح معرفی شده است در برابر زلزله یمحل

 تا امکان استفاده بهینه از آنها قبل و بعد از بحران فراهم شود. دنبه اجرا گذاشته شوزیر 

 

 ای غیرسازهاجزای سازی ایمن  -9-2-9

که  زیرااهمیت بسیاری دارد  ،ی مقاوم استاای در ساختمانی که از لحاظ سازهغیرسازهاجزای سازی ایمن

ونی واژگ اما پرتاب و شکستن وسایل و شودمیصدمات جزئی  باعثاحتماالً وقوع زلزله ، در این نوع ساختمانها

نکات  یتبنابراین رعا .خواهد شد آموزان و کارکنان مدرسهدانش رساندن بهاعث آسیبباجسام سنگین و سقوط 

 مهم است: زیر ضروری و

 .دنشو مخصوص چسباندهای نهولفآنها سروی  بر هابرای جلوگیری از ریزش احتمالی شیشه -

 باید به سمت بیرون باز شوند. و سایر اماکن آزمایشگاه کالسها، درهای خروجیمیتما -

 فتهنها در نظر گرآجایگزین مناسبی برای  ،قرار دارد ایهشیش کتیبه ی که باالی در کالسهادر صورت -

ن کارکنا وآموزان دانشبه تواند ها هنگام وقوع زلزله میاین شیشه فروریختن شکستن و زیرا ،شود

 .رساند آسیب

قرار  تردار و طبقات پایینهای قفلیا قابل احتراق در داخل قفسه میدر آزمایشگاه، مواد شیمیایی، س -

 د.نداده شو

ها در جای خود با قفسه سیاه، کمدها و، تابلوها، تختهچراغهای آویز، آزمایشگاه و کتابخانه ،سهادرکال -

 ها )بویژه در همکف( نباید دارای حفاظ ثابت باشند. همچنین پنجره د.نمناسب محکم شو هایبست

و شیرهای اصلی آنها بررسی و نواقص احتمالی توسط  آبهای گاز، کشیهای برق، لولهکشیسیم -

 متخصصین برطرف شود.

 آزمایشگاه دو در خروجی به سمت بیرون داشته باشد.  بهتر است در صورت امکان -

 شوند. تصلمبه زمین یا میز  ای چاپ و تکثیر و نظایر آن با بستهای مناسبهه، دستگاهارایانه -

ر د ، زیراآنها اطمینان حاصل شود عملکرد درها کامالً بررسی شود و از سالم بودن دستگیره و قفل  -

 .ممکن است بر اثر زلزله و تکانهای شدید درها قفل شوند و قفل دستگیره خرابیصورت 
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ینه و غیره یاز نصب تابلوهای سنگین، آ هادر راهرو آموزانو محل نشستن دانشدر مسیرهای خروج  -

از وسایل غیرضروری مانند بایست می ها و راههای خروجیپلهراهروها، راه تمامیهمچنین  .پرهیز شود

 گلدان، سطل زباله و غیره که ممکن است پس از زلزله راه خروج را مسدود نمایند، خالی شوند. 

 از پنجره فاصله داشته باشد.تا حد امکان آموزان میز و نیمکت دانش -

 

 تهیه نقشه شناسایی مدرسه  -9-2-2

، مانند آزمایشگاه هاییمکانخروجی و  مسیرهای، هاراه پله ،های هر طبقهکالسمحل باید  هدر این نقش

 مانساخت نقشه د.نباید ساده و قابل فهم برای همه افراد باش هاد. این نقشهنمشخص شو کامالًکتابخانه و... 

قشه ن ،ت عالوه برنقشه هر طبقهبهتر اس .دنگردنصب در محلهای قابل رویت ،اسهباید درهر یک از کالمدرسه 

  .(1شکل ) مدرسه  نیز تهیه و در طبقه همکف نصب شود کل
 

 

 خیابان اصلی منتهی به مدرسه

 

 

 

 

 حیاط مدرسه

 

 
 

 

 

 

 

 

 فضای خطرناک به واسطه خطر ریزش مصالح نما

 

 کالس درس 

 

 کالس درس 
  ورودی به حیاط

 مدرسهدفتر 

 

 

 کالس درس
 

 کالس درس

 

 اضطراری خروج
 

 راهرو              

 

 

 

 

 

 اضطراریخروج 

 

 

 آزمایشگاه
 

 کالس درس
   

 کتابخانه

 

 

 کالس درس
 

 کالس درس

بصورت کلی در آن نیز مدرسه در زمان رخداد بحران  کارکرد شناسایی مدرسه که از نقشه ساده : نمونه ای 1شکل 

 نمایش داده شده است.

در این نقشه همچنین مکانهای مورد استفاده برای شرایط بحران نظیر محل ثبت نام پناهجویان، محل 

دیده، محل نصب چادرهای اسکان اضطراری، انبار اقالم امدادی و ... نیز پذیر یا آسیبافراد آسیبنگهداری از 

محل قرارگیری کانتینر 

 اقالم امدادی

پناهجویان محل ثبت نام 

 در زمان بحران

 درب اصلی مدرسه

فضای اسکان اضطراری 

 افراد کم توان

فضای اسکان اضطراری 

زمان برای نصب چادر در 

 بحران

فضای اسکان اضطراری 

برای نصب چادر در زمان 

 بحران

فضای اسکان اضطراری 

برای نصب چادر در زمان 

 بحران

 سرویسهای بهداشتی
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مشرف  ارتفاع ساختمان مجاور( 3/1بایست نمایش داده شوند. بهتر است فضایی معادل حداقل یک سوم )می

 فته شود تا در صورت آسیببه حیاط مدرسه به عنوان فضای غیر قابل استفاده برای اقدامات امدادی در نظر گر

ین همچنشناسایی مدرسه  ساختمان مجاور و ریزش آوار، خطری افراد مستقر در مدرسه را تهدید نکند. در نقشه

ها، دیوارهای خارجی ساختمان الزم است نقاط خطرناک مدرسه نظیر محل قرارگیری چاههای فاضالب، پنجره

 گذاری شوند.مدرسه و ... نیز عالمت
 

 حاوی اقالم امدادی اتاقکهایو استقرار تامین  -9-2-3

طراری اضحاوی اقالم  اتاقکهایمراکز ذیربط نسبت به تهیه و استقرار با هماهنگی بایست شورای ایمنی می

امدادی که در زمان زلزله برای اطفای حریق، عملیات امداد و نجات، کمکهای اولیه، اسکان اضطراری و تجهیزات 

 تاقکهاابایست در این ی که میباشند، اقدام نماید. فهرست اقالمپناهجویان مورد نیاز میو تامین مایحتاج اولیه 

 . (2)شکل  این دستورالعمل ارائه شده است (1)در پیوست  ،نگهداری شوند

قرار گیرد که به راحتی مدرسه در قسمتی از حیاط قابل جابجایی بوده و بهتر است مذکور  اتاقکترجیحا 

ای نیازمند مکانهسایر بحران به  ر صورت ضرورت توسط مسئوالن مدیریتباشد تا د انتقالتوسط جرثقیل قابل 

اسد شوند تا ف جایگزینبایست هر ساله می این اتاقکهاغذایی و آشامیدنی موجود در دارویی، ارسال شود. اقالم 

 در کانتینرها قرار داده شود.سپس مواد جدید  نمود و ی ساالنه استفادهتوان در مانورهامیاز این مواد نشوند. 

 

  
 )ب(                )الف(

برای کمک به  که در زمان بحران لیمح از اتاقکهای نگهداری اقالم امدادی اولیه برای استفاده ساکنینی یاه : نمونه2شکل 

 ، )ب( نمونه ای از  شهر کاتماندو، نپال شهر کوبه،  ژاپن ای مورد استفاده قرار می گیرد؛ )الف(: نمونه همسایگان

 
 و سرویسهای بهداشتی اضطراری ایجاد سامانه ذخیره آب -9-2-4

د تا نبایست منابع ذخیره آب اضطراری تعبیه گرددر صورت امکان در کف حیاط مدرسه یا در گوشه آن می

از خطوط د. جریان آب ورودی ناستفاده قرار گیرکشی مورد در زمان رخداد زلزله و در صورت قطع آب لوله
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بایست ابتدا به این مخازن وارد شود و در ورودی و خروجی آنها شیرهای یکطرفه به مدارس میکشی لوله

آب در این مخازن وجود داشته  حفظدیدگی شبکه آب شهری، امکان تا در صورت آسیب گیردقرار مناسب 

ر توان از تانکمدرسه میسر نباشد، میکف حیاط در صورتی که امکان تعبیه چنین مخزنی در . (3)شکل  باشد

آب بدین منظور استفاده نمود و جریان آب شهر با ورود به آنها در شبکه لوله کشی مدرسه مورد استفاده قرار 

 دچار تعفن نشود.همواره جریان داشته و به مرور زمان گیرد تا آب 

 
بعد از ورود به مخزن از خروجی آن  لوله کشیای از عملکرد مخازن آب اضطراری؛ در شکل سمت چپ آب : نمونه3شکل 

گیرد. با رخداد زلزله و قطع جریان آب شهر، ورود و خروج مورد استفاده قرار میو جهت کاربردهای معمول خارج شده 

 پمپ قابل دسترسی خواهد بود )شکل سمت راست(گردد و آب تنها توسط آب از مخزن با تعبیه شیر یکطرفه مسدود می

 

توان با حفر چاه و استفاده از پمپ دستی از ذخایر آب در مناطقی که سطح آب زیرزمینی باال باشد، می

 .(1زیرزمینی در زمان بحران استفاده نمود )شکل 

 

 
 مواقع بحران  استفاده در : پمپ دستی استحصال آب از مخازن زیرزمینی کم عمق برای4شکل 

در  و ی مورد استفاده قرار خواهد گرفتبا توجه به اینکه فضای مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران محل

ر ناسب سرویس بهداشتی نیز د، الزم است تعداد مباشدپذیرای تعداد زیادی از ساکنین بایست میزمان بحران 

با اجرای شبکه فاضالب توان محدودیت فضا می بینی شود. در صورتپیشمدارس، ترجیحا در فضای حیاط، 
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 سهیالتتساخته و پوشاندن آن با صفحات فلزی، پیش سرویسهای بهداشتینصب و با  حیاط مدرسهدر بخشی از 

جاد ای حیاط مدرسهروزمره در خللی نیز در انجام فعالیتهای  ترتیب. بدیننمود ایجادالزم را برای زمان بحران 

 (.5)شکل  خواهد شدن

 

  
 ران قابل بهره برداری خواهند بوددر زمان بحفضای باز که نصب شده در ای از سرویسهای بهداشتی : نمونه5شکل 

 

 سطح محلیاقدامات قبل از اجرای مانور در  -9-3

 شناسایی محل  -9-3-9

، اعضای گروه سبز یهمانطور که ذکر شد شورای ایمنی به منظور انجام اقدامات مردم محور در سطح محل

از میان ساکنین محل و و ارتباط با مردم را به عهده دارند، دوده اطراف مدرسه که مسئولیت شناسایی مح را

مردم در این طرح، الزم است از کلیه تر به منظور جلب مشارکت گستردهالبته نماید. افراد داوطلب انتخاب می

بسیج، شورایاری، خانه فرهنگ و ...( )مساجد و هیئتهای مذهبی، انجمن اولیا و مربیان، موجود ظرفیتهای 

ت بایس. اطالعات الزم برای جلب مشارکت مردم میگردداستفاده  منطقه برحسب شرایط اجتماعی و فرهنگی

امکان ارتقای مشارکت آنها چه به  ،سازی مردمدر سطح گسترده پخش گردند و با حساس مراکزاز طریق این 

 کنندگان طرح فراهم شود. اریعنوان اعضای گروه سبز و چه به عنوان ی

برگزار گردد. در این جلسات ضمن تشریح طرح و محلی در گام بعد الزم است جلساتی با داوطلبان 

شود. سپس داوطلبان آموزش داده می ایشاندستاوردهای آن، نحوه انجام فرایند شناسایی به صورت کلی به 

وه با هدایت فردی آموزش دیده عملیات شناسایی محله بندی شده و هر گرنفره دستهتا بیست در گروههای ده 

 رساند. فرایند این عملیات به شرح زیر است:را به انجام می

از سطح محله مورد مطالعه که مدرسه ایمن در آن قرار دارد در  A2-A3ای در اندازه در ابتدا نقشه -1

جلسات مرتبط با  شوند.آشنا میخوانی شود و اعضای گروهها با نقشهاختیار هر گروه قرار داده می

 گردد.برگزار می درسآموزش مردم ترجیحا در سالن اجتماعات مدرسه در زمان بعد از پایان کالسهای 



3 

 

پس از ارائه توضیحات اولیه در خصوص اهداف مانور و نحوه شناسایی محله، زمان انجام مطالعات میدانی  -2

نقاط قوت و ضعف محله  و شدهای در سطح محله آغاز هبرداشتها از نقط ،گردد. در روز موعودتعیین می

شود. ممکن است بر اساس ابعاد محدوده مورد مطالعه گذاری میتوسط مردم تعیین و در نقشه عالمت

کل محدوده انجام دهند و  درکلیه گروهها بصورت موازی برداشتهای میدانی را و تعداد افراد داوطلب، 

هر گروه مسئولیت یک  یا حضور تعداد زیادی از شهروندان در طرح،صورت بزرگ بودن محدوده  یا در

ست بایکننده در طرح میبخش را بر عهده گیرد. نکته حائز اهمیت این است که افراد داوطلب مشارکت

 زوملبا قدرت تشخیص خود نقاط قوت و ضعف محله را تعیین کنند و کارشناسان همراه تنها در صورت 

تواند برای افراد در صورت ضرورت شورای ایمنی می. (6)شکل  ادآوری نمایدنکاتی را به ایشان ی

 کننده در برداشتهای میدانی کارت شناسایی صادر نماید تا همکاری الزم با ایشان صورت پذیرد.شرکت

 
 برای تهیه نقشه شناسایی : برداشتهای میدانی6شکل 

 

 بایست برداشت شوند عبارتند از: میدانی می مطالعاتم اکه هنگ مواردیبرخی از  -3

  فرسوده، نمای خطرناک )شیشه یا سنگ  یساختمانها، : معابر باریکخطرناک محلهنقاط

تقر ، ترانسهای مستراسهای بیرون ساختمان ،مهار نشده(، اشیای معلق )نظیر بیلبورد، کولر

 دیوارهای ترک، پمپ بنزین یا انبار مواد خطرناک(، کابلهای بهم ریخته برق، بر روی دکلها

در مسیرهای تردد )درخت، تیر موجود موانع  که علمک گاز روی آنها نصب شده،خورده 

 ل؛وی آجر یا مصالح، جوی آب و ...( و مواردی از این قبیبرق، ماشینهای پارک شده، دپ

 فضاهای باز با ابعاد مناسب )مثل پارکینگ یا زمین ورزشی(، پارک و محله نقاط مثبت :

درمانی و امدادی، زیرساختهای ، یا امکانات اطفای حریق نشانیز، شیر آتشفضاهای سب

آب قابل استفاده در معابر عریض، منابع زیرساختهای اجتماعی )مسجد، شورایاری، ...(، 

 ؛... و (مثل چاه آب) اضطرارشرایط 
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  ند خواهسایر اطالعات: محل زندگی افراد سالمند یا معلول که در هنگام زلزله نیاز به کمک

مدیریت  داشت، مسیرهای مناسب و ایمن برای حرکت به سمت مدرسه به عنوان پایگاه

، وجود کارشناسان و متخصصان مرتبط با ابعاد مختلف مدیریت بحران در بحران محلی

تراکم جمعیت، شرایط اقتصادی و اجتماعی، محله )نظیر پزشک، پرسنل امدادی و ...(، 

 . وضعیت کاربری و ...

د ام بازدیو نیز تصاویر مربوطه که در هنگکسب شده از مطالعات میدانی در گام بعد کلیه اطالعات  -1

در سالن اجتماعات مدرسه با حضور افراد مشارکت کننده در طرح مورد ارزیابی قرار اند، شده گرفته

طالحا به آن اص گردد. در این فرایند کهگرفته و نقشه شناسایی محل با درج نقاط ضعف و قوت تهیه می

نیز گفته  (Disaster Imagination Game)و تمرین تجسم بحران  (Table Top Drill)مانور دور میزی 

یرد گقرار میو بررسی شود، اتفاقاتی که ممکن است بعد از رخداد زلزله در محله بیافتد مورد بحث می

قشه همچنین مسیرهای امن به . در این ن(7)شکل  گرددمیشناسایی محله تهیه و در نهایت نقشه 

پذیری د. قاعدتا برای تهیه این نقشه الزم است وضعیت آسیبنمشخص گردبایست نیز میسمت مدارس 

ن ، لیکن با توجه به اینکه ایمورد توجه قرار گیردمستحدثات و نیز آسیبهای جانی ناشی از زلزله نیز 

 .باشدتحلیل در مرحله فعلی مورد نظر نمی دارد، لذا انجام اینکافی مورد نیاز به تخصص و تجربه 

 

 
 مردم محل در مانور دور میزی توسطتلفیق اطالعات میدانی و تهیه نقشه شناسایی  :7شکل 

 تکثیر و توزیع نقشه شناسایی  -9-3-2

نقشه شناسایی محل پس از تهیه توسط مردم و انجام اصالحات فنی و گرافیکی توسط کارشناسان امر، 

های ایمنی مرتبط در اختیار کلیه ساکنین محل و همراه با توصیه تعداد الزم تکثیر یا چاپ گرددبایست به می

تواند در اولویت قرار بردار، چاپ نقشه میقرار داده شود. در صورت تامین منابع مالی و تعداد زیاد خانوار بهره

تورالعملها ها و دسباشد. توزیع نقشهمیگیرد، لیکن ارائه نقشه بصورت تکثیر در تیراژ محدود نیز قابل قبول 

محلی راد افتوان از ظرفیتهای منظور میای باشد که مورد استفاده ساکنین قرار گیرد. بدینبایست به گونهمی

 اند، استفاده نمود. که در تهیه نقشه مشارکت داشته
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 برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله جلب مشارکت محلی -9-3-3

یرد. ، مورد استفاده قرار گیای برای کاهش ریسک زلزله در سطح محلواند به عنوان پایهتمینقشه شناسایی 

طبعا ساکنین محل با آگاهی از وجود نقاط خطرناک در محل زندگی خود، تالش خواهند نمود نسبت به رفع 

ورت ل در صوضعیت از دستگاههای ذیربط باشند. به عنوان مثااصالح مشکالت مرتبط اقدام نمایند و پیگیر 

پیگیر اصالح وضع موجود  یتوانند از طریق شورای ایمنی محلپذیر در محله، مردم میوجود شبکه برق آسیب

ترتیب باشند و یا گزارشات الزم را در خصوص ساخت و سازهای غیر ایمن به مسئوالن مرتبط ارائه نمایند. بدین

ای ایجاد شورای ایمنی و مشارکت مردم در اقدامات مرتبط با شناسایی محل در دراز مدت تاثیرات قابل مالحظه

گی مردم خواهد داشت که هدف غایی این برنامه نیز دستیابی به آن آوری محله و سطح آماددر ارتقای تاب

گردد و سطح می باشد. چنین فرایندهایی در حال حاضر در کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن با جدیت دنبال می

های خود با استفاده از منابع مردمی یا دولتی فعالیت تشکلهای محله محور مستقیما در ارتقای ایمنی محله

 ایند.نممی

 

 مانور برگزاری  مربوط بهاقدامات  -2

پس از آماده سازی مدرسه و انجام اقدامات شناسایی در سطح محله و ارائه اطالعات الزم به ساکنین، الزم 

است فرایند مانور زلزله و ایمنی در روز هشتم آذر ماه مطابق برنامه مصوب کشوری به اجرا گذاشته شود. مراحل 

 به شرح زیر خواهند بود. تمدرسه و محالاجرایی مانور در سطح 
 

 اجرای مانور در سطح مدرسهمراحل  -2-9

 مانور  زمان شروع -2-9-9

از طریق رادیو سراسری و  11:31تا  11ساعت  بین"زنگ ایمنی در برابر زلزله"در روز مانور، آژیر

مدت زمان  د.شوز طریق بلندگوها در مدرسه پخش این آژیر باید ا ا پخش خواهد شد.نهرادیوهای مراکز استا

 .نمایندپناهگیری  مناسب ینهامکاآموزان باید در دانشبود و در طول این مدت  خواهدر یک دقیقه آژیپخش 

 

 مرحله پناهگیری -2-9-2

 و مناسب واکنش دبای آموزان و کادر آموزشی و اداری مدرسه ، دانشبه محض پخش آژیر از رادیو سراسری

 :خود نشان دهند زیر ازشرح  هب
 

 دانش آموزان در داخل کالس درس  پناهگیری -1

ر د بالفاصلهبایست می، ی که در زمان رخداد زلزله یا پخش آژیر مانور در داخل کالس هستندآموزاندانش

به این صورت که یک زانوی خود را به زمین زده و سر و گردن خود را تا حد امکان  ؛زیر میز پناهگیری کنند

 .(1شکل های میز را محکم بگیرند )پایین و با دست پایه
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 : نحوه پناه گیری در زیر میز مدارس8شکل 

 

بین  آموزانباید دانشآموزان وجود نداشت، دانشپناهگیری برای  نیمکتدر صورتی که فضای کافی در زیر 

نشسته و یک زانوی خود را به زمین زده و بهتر است با کیف از  آنهاو نزدیکتر به یک ردیف  نیمکتدو ردیف 

 .(3شکل ای مانند گچ سقف مراقبت کنند )سر و گردن خود در برابر افتادن اجزای غیر سازه
 

 

 
 : نحوه پناه گیری در فضای بین دو ردیف نیمکت9شکل 

 یشانو گردن ا دار است، در کنار صندلی بنشینند به نحوی که سرانفرادی و دسته ،چنانچه صندلی کالس

 د.ندر فاصله مناسبی زیر دسته صندلی قرار گیرد یا با کیف از سر و گردن خود محافظت کن

جای نسبتاً مناسبی برای پناهگیری است. در گوشه دیوار داخلی نیز در کالس درس، گوشه دیوارهای داخلی 

و گردن خود محافظت نمایند )دیوار داخلی دیواری است که پشت آن  یا دست از سرکامالً نشسته و با کیف 

 .(11)شکل  فضای باز مانند حیاط، خیابان و... نباشد(
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 : نحوه پناه گیری در گوشه دیوارهای داخلی11شکل 

 
 در خروجینزدیک  ه همکف ساختمان و قدر طب آموزاندانشپناهگیری  -2

ها و خود از ریزش احتمالی شیشهبا حفاظت  ،آرامش و خونسردیالزم است با حفظ آموزان این گروه از دانش

ضروری است آموزشهای  .بنشینندو روی زمین  رفتهبه فضای باز و به دور از ساختمانها و دیوارها  ،نمای ساختمان

 و ازدحام به دانش آموزان داده شود.بی مورد الزم جهت جلوگیری از عجله 
 

 و راه پلهآموزان در راهرو دانش پناهگیری -3

به کنار دیوارهای داخلی و دور از  بایستی که در زمان رخداد زلزله در راهروها هستند میآموزاندانش

ت با کیف، کتاب و یا دس تا حد امکان گردن خود را سپس کنار دیوار نشسته و سر و ؛روندها بها و شیشهپنجره

 آموزان در آندانشباشند، ولی اگر در زمان زلزله ها، محلهای مناسبی برای پناهگیری نمیراه پله. دنبپوشان

د، بلکه کنار دیوار روی پله به سمت دیوار نشسته و با کیف، کتاب یا دست ناز آنجا فرار کننباید ، مکانها بودند

 .(11شکل ) دنهای کنار پله تکیه ندهو به هیچ وجه به نرده نماینداز سر خود مراقبت 
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شکل  راه پلهراهرو و : نحوه پناه گیری در 11

 

 یا کارگاهدر آزمایشگاه آموزان دانش پناهگیری -4

ات، تجهیز دور از به و اردیو درگوشهو یا  )یا کارگاه( آزمایشگاه زیرمیزهایالزم است آموزان، این گروه از دانش

البته الزم  .(12)شکل  های نگهداری آنها پناه بگیرندقفسه نیز و میسو  احتراق قابلشیمیایی مواد و مایعات 

المقدور در فضایی امن و دور از دسترس و یا در طبقات است مسئوالن مدرسه از قرارگیری مواد خطرناک حتی

 که دارای قفل باشند، اطمینان حاصل نمایند. ییهاپایین قفسه

 

  
با توجه به احتمال سقوط کمدهای حاوی مواد شیمیایی و خطرناک در هنگام زلزله، الزم است دانش آموزان : 12شکل 

 پناهگیری نمایند.بالفاصله با احساس لرزش زمین در مکان مناسب 

 

 در کتابخانهآموزان دانشپناهگیری  -5

در  د ونهای کتاب دور شواز قفسهبایست ی که در هنگام رخداد زلزله در کتابخانه هستند، میآموزاندانش

ای داخل کتابهسقوط ها و یا قفسه واژگونی د.نزیر میز یا گوشه دیوار داخلی پناهگیری کن مانند جای مناسبی

 .(13)شکل  آموزان وارد نمایدتواند مصدومیتهای جدی به دانشمی هاآن
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و نحوه پناهگیری در زیر میزهای  خطر واژگونی قفسه کتابخانه و کتابهای داخل آن در هنگام رخداد زلزله: 13شکل 

 موجود در کتابخانه

 

 حیاط مدرسه  درآموزان دانش پناهگیری -6

 ،، دیوارهاپرچم هایمیله شی نصب شده،زوسایل ور از بایستدر حیاط مدرسه می حاضر آموزاندانش

حیاط  درد و نفاصله بگیر مشرف به حیاط مدرسه )در صورت وجود( مرتفع مدرسه و ساختمانهای ساختمان

 .باشند و سقوط احتمالی اشیا وضعیت اطراف خودو مراقب  دنمدرسه بنشین

 

 
 مدرسهپناهگیری در حیاط : 14شکل 

 
 

 هنگام پناهگیری درسایر مالحظات  -7

 .دنای فاصله بگیرها و درهای شیشهاز پنجره آموزان بایددانش -الف

ر آنجا د)تابلوها، گلدانها و ...(  وسایل دیگر یا پرتاب ، واژگونیامکان سقوطکه محلهاییاز آموزان باید دانش -ب

 .دندور شووجود دارد، 

 .دنفاصله بگیر هااز آن آموزان بایددانش ،داردوجود  ی مانند بخاریشوسایل گرمای درس کالسدر  چنانچه -ج
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خود شده  گیریدر محل پناه، )یا لرزش حاصل از زلزله( در طول مدت زمان پخش آژیرآموزان باید دانش -د

 د.نبمانباقی 

 ی مدرسهنزدیک ساختمانها، مدرسه حیاطمشرف به  مرتفع ساختمانهای در نزدیکی، کنار دیوارهای حیاط -ه

 .نیستپناهگیری ها مکانهای مناسبی برای و زیر پنجره

 .نمودباید اجتناب  ها ودر خروجیا  به طرف راه پلهسهاز کال هجوم، شتابزدگی و دویدن با سرعتاز  -و

 شود.چوب درها توصیه نمیپناهگیری در چهار ،با توجه به روالهای متداول فعلی ساخت و ساز -ز

 

 و تخلیهاضطراری  مرحله خروج -2-9-3

 هایمحل باید از آموزاندانش، )یا پایان لرزش زمین در صورت رخداد زلزله( پس از اتمام پخش آژیر از رادیو

عایت ربایست میرای خروج و تخلیه ساختمان موارد ذیل ب .دنو به حیاط مدرسه برود نشوخارج خود پناهگیری 

 :شود

 خودداریاز هجوم به سمت درهای خروجی  ،سکوت و خونسردیآرامش،  حفظ باباید  آموزاندانش  -1

 .دنماین

آموزان، چنانچه در مدرسه راههای خروجی متعددی وجود دارد، با هماهنگیهای قبلی و توجیه دانش -2

ها از قبل بین کالسها تقسیم و تعیین شود و در صورت بسته بودن پلهمسیر خارج شدن از راهروها و راه

 . گرددیک راه، از راههای جایگزین دیگر استفاده 

 اهآموزان به نوبت و یکی پس از دیگری از کالسشود با هماهنگی و راهنمایی معلمان، دانش باید تالش -3

 .آموزان صدمه نبینندو دانش شودها جلوگیری پلهاز ازدحام در راه شودخارج شوند. این کار موجب می

معاونان و معلمان محترم الزم است در زمان خروج اضطراری، برای جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی 

 آموزان، مراقبتهای الزم را به عمل آورند.دیدگی دانشو آسیب

خود، اشیای سقوط  کنارآموزان دانش ها، مراقبدر راهرو و راه پله خود آموزان باید در حین حرکتدانش -1

 وجود آمده باشند و نظم را حفظ نمایند. ه ب کرده و موانع

ر د است، بینی شدهپیش برای آنها در حیاط مدرسه که از قبل هر کالس باید در محلهایی آموزاندانش -5

 روی زمین بنشینند.با آرامش بر و  نمایندط تجمع حیا قسمتی از

 ،است از قبل تعیین شدههر کالس که نفر از  یک ،تعیین شده هایآموزان در محلپس از تجمع دانش -6

 نماید.میو فهرست افراد غایب را به مسئولین مدرسه گزارش  سرشماریآموزان را شدان

ول اجرایی مانور ئمدیر یا مسالزم است  ،در حیاط مدرسهاستقرار و آموزان دانشخروج اضطراری پس از  -7

 .صحبت نمایدای مقابله با زلزله تهمهار ارتقایو تأثیرات آن در اجرا شده  مانور نکات مهم موردبا آنها در 
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در  روانیروحی و  کاهش تنش برای ،در صورت داشتن اطالعات کافیمدیر یا مسئول اجرایی مانور   -1

 ممکن ند وترحساسکه آموزانی برای دانش ، بخصوصرویارویی با سوانحی از قبیل زلزله درآموزان دانش

 بت کند.حص، شده باشداست انجام مانور باعث ایجاد اضطراب در آنها 

 ای زیر با موضوعات زمین، زلزله، ایمنی، پناهگیری، خروجتهمحترم مدرسه از فعالی یاولیاشود توصیه می -3

 مایند.ن گیریهایشان بهرهفوق برنامه و افزایش دانسته ایتهآموزان به فعالیترغیب دانش برایو ...  اضطراری

 ؛ایی مانند نقاشی، کاردستی و ...شهگیری از رودر مقطع ابتدایی بهره 

 ؛و ... یدیوار ایی مانند شعر و داستان، کاردستی، روزنامهشهگیری از روبهره متوسطه  دوره اولدر 

  مقاله نویسی، طراحی پوستر، ساخت ماکت و ... ،ایی مانند تحقیقشهگیری از روبهره متوسطه دوره دومدر  

 

 مراحل اجرای مانور در سطح محله -2-2

 زمان شروع مانور -2-2-9

، انهاز طریق رادیو سراسری و رادیوهای مراکز استا"زنگ ایمنی در برابر زلزله"آژیرهمزمان با پخش 

 پناهگیری نمایند.بایست در منزل یا محل کار خود یا در سایر مکانهایی که حضور دارند، ساکنین محله می

عمده روشهای پناهگیری مردم در محالت مشابه با روشهایی است که در مدرسه به آنها اشاره شد، معهذا 

 گردد:توضیحاتی در این خصوص در بخشهای زیر ارائه می

 

 در منزل پناهگیری -9

هگیری و انجام د با داشتن آگاهی در مورد چگونگی پنادر منزل هستنهنگام وقوع زلزله افرادی که در 

د. را نجات دهند جان خود و دیگر اعضای خانواده تواننمی العمل مناسب، حفظ خونسردی و سرعت عملعکس

د فوق انجام شود. مهمترین نکاتی که شود تمرینات الزم در خصوص مواراز این رو در مانور محالت تالش می

بایست رعایت شود به شرح در منازل پس از شنیدن صدای آژیر مانور زلزله )یا حتی رخداد زلزله واقعی( می

 باشند:زیر می

 ید، بالفاصله از ساختمان خارج شوید؛ناگر به در خروجی ساختمان و فضای باز  نزدیک هست 

 دور شوید؛ها شیشهها و از پنجرهه در داخل یا خارج ساختمان بالفاصل 

 و اگر هنگام وقوع زلزله در آسانسور بودید بالفاصله در نزدیکترین  از پلکان و آسانسور استفاده نکنید

 ؛طبقه آسانسور را متوقف کنید و از آن خارج شوید

 از وسایلی که امکان سقوط دارند مانند کمد، بوفه ، کتابخانه ، تابلو و... دور شوید؛ 

 از اجاق گاز، کابینتها و  در صورت امکان سریعا جریان گاز را قطع کنید و اگر در آشپزخانه هستید

 گیری کنید؛زیر میز پناه یاوسایل قابل سقوط دور شوید و در مکانی مناسب مانند گوشه دیوار 

  با دست  گرفته و پایه های آن را محکم پناهدر داخل منزل چنانچه میز محکمی وجود دارد، زیر آن

 ؛(15)شکل  ر صورت حرکت میز با آن حرکت کنیدنگاه دارید و د
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 : پناهگیری در زیر میز در منزل15شکل 

 
 ،و با دست  نشسته های دیوارهای داخلی ساختمانگوشهکنار  در صورت عدم دسترسی به میز محکم

 از سر و گردنتان محافظت کنید؛

 و گردن خود محافظت کنید؛ ها از سربا دست و نشسته هاکنار دیوار دور از نرده در راه پله هستید،گر ا 

  خواب هستید به سمت چپ بدن خود چرخیده )اهمیت سمت چپ به علت وجود طحال و رختاگر در

داخل بدن جمع شود. با دست  قلب در این ناحیه( و یک دست زیر سر و پاها به صورت جنینی به

ه ب های تنفسی بسته نشود و بتوانو گردن خود محافظت کنید به طوری که راها بالش از سر دیگر ب

 .راحتی تنفس نمود
 

 خارج از منزلپناهگیری در  -2

 ها،اگر در خیابان هستید از ساختمانهای بلند، تیرهای چراغ برق، نماهای ساختمانها و تابلوی مغازه 

نید سعی کدر فضای باز و امنی بنشینید و درختان و دیگر مواردی که امکان سقوط دارند دور شوید و 

 از سر و گردن خود محافظت کنید؛

  در هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستید، اتومبیل خود را متوقف کنید. مواظب باشید محل

 کابلهای فشار قویتیرهای چراغ برق و کنار ه رو، درختان، زیرپلهای عابر و سوار نزدیکشما  توقف

باشد. درون اتومبیل بمانید و به صورت نشسته سرتان را به طرف پایین خم نبرق و ساختمانهای بلند 

 کرده و با دستها از سرتان محافظت کنید و تا اتمام زلزله در اتومبیل باقی بمانید.

  ،از هجوم به درهای خروجی دوری کنید. به دور از اجناس اگر در هنگام وقوع زلزله در فروشگاه هستید

ها در جای مناسبی نشسته و با دستها از سرتان محافظت کنید. زیر سر در قابل سقوط و قفسه

 های مغازه ها جای مناسبی برای پناهگیری نیست.فروشگاهها و یا نزدیک ویترین شیشه

  به طرف درهای گاهها هستید اتر و ورزشئت یا ینمادر هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن ساگر

اید، سر خود را به طرف زانوها خم کرده انطور که در صندلی خود نشستههجوم نیاورید و همخروجی 

 .و با دستها از آن محافظت کنید

 محل کارپناهگیری در  -3
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  ،دور شوید؛از شیشه ها و فایل هایی که احتمال سقوط دارند یا در جای خود محکم نیستند 

 از وسایل برقی یا بخاری که احتمال حرکت یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرید؛ 

 به سمت درهای خروجی عمومی هجوم نبرید؛ 

 از پلکان و آسانسور استفاده نکنید؛ 

  به سرعت در مکان های مناسب ساختمان مانند گوشه دیوار و زیرمیز کار خود پناه گرفته و تا پایان

 .(16)شکل  همان محل بمانید لرزشها در

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 محل کار: پناهگیری در 16شکل 

 

 تخلیه امن و حرکت به سوی مدرسه امن -2-2-2

انهای مککه در بعد از خاتمه لرزش زمین )یا پایان آژیر مانور زلزله( و اتمام فرایند پناهگیری، ساکنین محله 

به سمت مدرسه ایمن به عنوان پایگاه با برداشتن کیف امدادی از قبل تهیه شده، بایست مختلف حضور دارند، می

مدیریت بحران محله حرکت نمایند. در این فرایند مکانهایی که ممکن است در اثر زلزله آسیب دیده باشند توسط 

ر باشند. ترجیحا بهتگروه سبز در سطح محله عالمتگذاری شده است و ساکنین مجاز به عبور از آن قسمتها نمی

است ساکنین یک مجموعه با همسایگان خود بصورت جمعی به سمت مدرسه حرکت نمایند تا در طی مسیر نکات 

 نمایند.  گزارشکنند به خاطر سپرده و در بدو ورود به مدرسه حائز اهمیتی را که مالحظه می

 

 مدرسهاسکان اضطراری و تامین امکانات اولیه مورد نیاز پناهجویان در  -2-2-3

در جهت نصب چادرهای اسکان اضطراری که از قبل در نام شده و در بدو ورود به مدرسه، ساکنین محله ثبت

ها به تفکیک در چادرها اسکان نمایند. سپس خانوادهشود، با اعضای گروه سفید همکاری میمدارس نگهداری می

رها را به خانمها و تعدادی را به آقایان اختصاص توان تعدادی از چادشوند. در صورت محدودیت چادر، میداده می

داد تا تعداد بیشتری بتوانند اسکان یابند. در صورت امکان بهتر است نسبت به تهیه و طبخ غذا با استفاده از مواد 

 غذایی نگهداری شده در اتاقکهای امدادی برای تغذیه اضطراری پناهجویان اقدام نمود.
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 یمحل شورای ایمنی: 9پیوست 

 

دی به رسیدگی نیروهای امدا ،های بزرگدر ساعتهای اولیه پس از وقوع زلزله با توجه به اینکه

برای  اقدامات اولیهلذا الزم است  ،یستپذیر نامکان( بخصوص در مناطق شهری)دیدگان آسیبمیتما

آموزان براساس ظرفیتهایی که پیش از رخداد زلزله ایجاد توسط اهالی محل و دانش خودامدادی و دگرامدادی

 با هدفس ایمن ردر مدادر برابر زلزله  یمحلشورای ایمنی بایست گردند، انجام پذیرد. در این راستا میمی

کیل تشاثرات آن  له بامقابو نیز و آسیبهای ناشی از زلزله  هاکاهش خطربرای  الزمانجام اقدامات  ریزی وبرنامه

 . گردد

 انجمنمسئول ، همدیریت بحران محل، نماینده )مسئول شورا( همدرس دیرمشتمل بر مترکیب این شورا 

خواهد بود. این منطقه  نشانی، هالل احمر و شهرداریآتشو نمایندگانی از اولیاء و مربیان مدرسه و معتمدین 

بصورت حضوری یا مجازی، در های آموزشی دورهافراد ضمن کسب اطالعات مورد نیاز از طریق شرکت در 

مهمترین نقش محوری خواهند داشت.  یریزی کاهش ریسک و مدیریت بحران در سطح محلفرایند برنامه

 باشد:وظایف شورا به شرح زیر می

 ؛یت بحران محلیعنوان پایگاه مدیر جایگاه مدرسه بهانجام اقدامات الزم به منظور تثبیت  -1

ریزی، سازماندهی و هدایت و کنترل اقدامات الزم برای کاهش خطرات آسیبهای ناشی از زلزله و برنامه -2

 ؛سوزی در سطح محلت بعدی نظیر آتشسوانح و خطرا

 توسعه و تجهیز مدارسمک کارشناسان سازمان نوسازی، کبررسی وضعیت ایمنی مدرسه در برابر زلزله با  -3

 ؛لیستهای مربوطه و تالش برای رفع مشکالت و کمبودهای احتمالیبراساس چک)یا سایر مراجع ذیصالح( 

تشکیل گروههای سفید، سبز و قرمز از میان داوطلبان موجود در مدرسه و محله مجاور آن و تعیین شرح  -1

 ؛وظایف هر گروه و نظارت بر فرایند اجرای فعالیتهای آنها

 .سوزی و بیمه مسئولیت اعضای شورا و گروههای مرتبطانجام بیمه ساختمان مدرسه در برابر زلزله و آتش -5
 

 سبز وظایف گروه

ه شود و بصورت خالصعمدتا به قبل از رخداد زلزله یا قبل از زمان برگزاری مانور مربوط میوظایف این گروه 

 به شرح زیر است: 

 به سمت مدرسه اضطراریتخلیه مشخص کردن مسیرهای  و مدرسه محدوده اطرافتهیه نقشه شناسایی  (1

 منتخب با مشارکت مردم محل؛

پذیر آن و انعکاس گزارش به شورا و تهیه گزارشات الزم از وضعیت مناطق آسیب پایش پیوسته محل (2

 جهت پیگیری اصالح وضع موجود از مراجع ذیربط؛

 ؛یبا کاهش ریسک و مدیریت بحران محل تبطاطالع رسانی و جلب مشارکت مردمی در فعالیتهای مر (3
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ان پذیر در زمتامین نیازمندیهای اقشار آسیبپیگیری تهیه اطالعات الزم از وضعیت ساکنین محل و  (1

 جهت نگهداری در مدارس؛ بحران

 های آموزشی مرتبط.برگزاری دوره (5

 

 سفید وظایف گروه

فضای مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران برداری از بهرهانجام اقدامات مرتبط با اصلی این گروه وظیفه 

 ه وظایف این گروه عبارتند از:باشد. عمدمی یمحل

 ارزیابی وضعیت مدرسه پس از رخداد زلزله و تخلیه دانش آموزان به حیاط؛ -1

 نصب چادرها و آماده سازی فضاهای ایمن برای اسکان اضطراری؛ -2

 گان محلی به مدرسه برای اسکان اضطراری؛نام مراجعه کنندانجام فرایند ثبت -3

کنندگان و انتقال آنها به چادرهای اسکان اضطراری یا سایر فضاهای مراجعهبررسی وضعیت سالمت  -1

 ایمن در برابر زلزله؛

 ارائه خدمات مورد نیاز نظیر کمکهای اولیه، توزیع مواد غذایی اضطراری و ...؛ -5

 نیازهای بعدی.گزارش به نهادهای باالدستی برای تامین  -6

نحوه برپاکردن و های اولیه و های آموزشی کمکدوره ذیربطکارشناسان  تحت نظر این گروه بایداعضای 

 اقدام کنند. بازآموزی خودنسبت به  فصلهر در را فراگیرند و نصب چادر 
 

 قرمز وظایف گروه

، بازگشایی معابر منتهی نجاتفرایند جستجو و ، انجام عمده مسئولیت این گروه مشارکت در اطفای حریق

ه مدرسه ب پذیرآسیبانتقال یا هدایت افراد  به مدرسه، تامین امنیت در مدرسه و محله، تخلیه ساختمانها و نیز

نی بایست داوطلبیباشد. با توجه به مخاطرات اینگونه امور، میبعد از رخداد زلزله یا در حین برگزاری مانور می

های آموزشی ته شوند که از شرایط جسمی و روحی مناسب برخوردار بوده و دورهبه عضویت این گروه پذیرف

ز هالل نشانی و مراکبایست ارتباط نزدیکی با پایگاههای آتشذیربط را گذارنده باشند. این گروه همچنین می

بحران  مواقع احمر داشته باشد تا بتواند ضمن کسب آمادگی و مهارتهای عملیاتی، از ظرفیتهای این مراکز برای

 استفاده نماید. 
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 امداد اتاقکدر  نگهداریلیست اقالم مورد نیاز برای : 4پیوست 

 

ر د قابل دسترس یا کانکساتاقک در بایست میبعد از زلزله انجام اقدامات امدادی اقالم مورد نیاز برای 

شود تا بعد از زلزله مردم محله بتوانند از این اقالم و وسایل استفاده کنند. ترجیحا این اتاقک نگهداری مدرسه 

بایست در حیاط مدرسه نصب گردد و قابل انتقال با جرثقیل باشد تا در صورت لزوم به مناطق آسیب دیده می

 از زلزله منتقل شود. وسایل و اقالم مورد نیاز در سه گروه تقسیم بندی شده است:

 

 ( آب و مواد غذایی9

مورد نیاز است. البته برای لیتر آب برای آشامیدن  5/1برای مصرف روزانه هر فرد حدود  آب آشامیدنی:  -

حداقل سه لیتر آب برای هر فرد مورد نیاز است که برای این منظور و مصارف بهداشتی و پخت و پز نیز 

معهذا استفاده نمود. مخزن آب اضطراری در مدرسه توان از ذخایر آب موجود در میحتی برای آشامیدن 

کانکسهای امدادی نگهداری شود تا در صورت بروز های آب آشامیدنی در از بطری یبهتر است مقادیر

 ع تشنگی قابل استفاده باشد.فاضطراری تا مدتی برای ر بمشکل در مخازن آ

کالری می باشد و برای هر نفر  2111حاوی باید ی مواد غذایی های مواد غذایی: هر یک از  بستههابسته -

کالری نیاز  111روزانه  به  ه شده است ) هر فردساعت اولیه بعد از زلزله در نظر گرفت 72یک بسته برای 

ها و دیگر مواد مغذی باشد سبک و حاوی مواد معدنی، ویتامین ،. این مواد غذایی عموما باید خشک(دارد

و در عین حال نیاز به پخت و پز نداشته باشند. تاریخ انقضاء این مواد غذایی باید چک شود و در صورت 

 قضای آن با مواد جدید جایگزین شود.نزدیک شدن  به تاریخ  ان

 ( وسایل امداد رسانی و نجات 2

 و فرغون بیل و کلنگ - دیلمو  تبر -

 دستی بری و آهن بریاره چوب - گوشتی و پیچ در ابعاد مختلف، انبردست و پیچست آچار -

 )در صورت امکان( دستگاه هوا برش - نردبان و طناب -

 میلگرد برقیچی  - پتک، چکش و میخ -

 چادر در اندازه های مختلف -  CO2نشانی پودری یا هالوژنه کپسولهای آتش -

 "ایست"تابلو هشدار دستی  - )در صورت امکان( ژنراتور برق دیزل با سوخت اضافه -

 پانچو یا بارانی ضد آب  - پتوی اضطراری، پتوی گرم پشمی و ملحفه -

 شارژی دستی چراغ قوه  یا چراغهای - کاله ایمنی و ماسک ضدگاز و گرد و غبار -

نوار احتیاط برای محصور کردن محدوده خطر یا  -

 گذاری های رنگی برای عالمتاسپری

بلندگوی دستی به همراه باطری  -

 اضافه
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کبریت با جعبه نسوز، فندک، شمع و  - دستکشهای ضد حریق و دستکشهای ایمنی کار -

 زنهژل آتش

رادیو شارژی دستی یا ترانزیستوری به همراه باطری  -

 اضافه 

جارو دسته بلند برای جمع کردن  -

 خرده شیشه و سنگ

 گالن تاشو، آفتابه و سطل - تیر و ستون چوبی -

 برانکارد تاشو  - نوارچسب پالستیکی ضخیم و پهن -

 چکمه و کفش - وسایل پخت و پز و آشپزی -

 کودکانوسایل بازی برای  - کاغذ و قلم و ماژیک -

                      

 ( وسایل  کمک های اولیه ، بهداشتی و دارویی3

قرص برای تصفیه آب )معموال هر یک قرص  -

 شود(لیتر آب استفاده می 1برای تصفیه  

 دستمال های مرطوب و ضد عفونی کننده   -

 مواد ضدعفونی کننده دست - و بهداشتیتوالت ، دستمال کاغذی -

 نایلون ضخیم در اندازه های مختلفکیسه  - دستکش التکس -

  صابون و مواد شوینده -

 جعبه کمکهای اولیه شامل وسایل زیر می باشد:  -

 مواد ضد عفونی زخم - باند نخی برای پانسمان در سایزهای مختلف -

 گاز و پنبه استریل - پنبه غیر استریل -

 چسب زخم - دستمال سه گوش -

 نوار چسب رولی برای پانسمان  - باندکشی در سایز های مختلف -

 قرص مسکن و ضد درد - داروی ضد اسهال و ضد دل درد -

 آنتی بیوتیک - قطره ضد عفونی چشم -

 قیچی و پنس - سنجاق قفلی  -

 دماسنج  - چاقوی کوچک جراحی  -

 کیسه آب گرم - کیسه های کوچک یخ -

 شریان بند - الکل سفید  -

های چوبی برای ثابت نگه داشتن آتل یا تخته -

 شکستگی

 

 


