
 

 

 

 توصیه های ایمنی در هنگام بارندگی های شدید، توفان و رعد و برق 

 است ینیب شیقابل پ بارندگی های شدید، توفان و رعد و برق خطر

چه  ردیقرار گو بارندگی های شدید گردباد ، تندباد  ای دیاگر محل سکونت شما در معرض توفان شد دیا دهیهرگز از خود پرس ایآ

 رخ خواهد داد؟ یاتفاق

توانند به اموال شما  یکه با توفان همراه هستند، م رعد و برقو  دیشد ی(، بادهادیشد ی)باران ها نیسنگ یآسمان نزوالت

 به خطر اندازند. زیرا نروزمره  یخسارت وارد کنند و زندگ

است. در  شتریاز سال، احتمال وقوع آن ب یممکن است در منطقه شما رخ دهد و در چه زمان وادثیحچه  دیبفهم دیکن یسع

آنها  یها هیرا به همگان اعالم کنند. اگر به توص یعموم یشوند تا هشدارها یوارد عمل م یگروه یزمان وقوع حادثه، رسانه ها

 یبرا دیشود. مرحله بعد آن است که بدان یم کیشد که چه هنگام توفان به منطقه شما نزد دیمتوجه خواه د،یگوش فرا ده

 .دیبکن دیتوان یحفاظت از خانه و خانواده خود، چه م

 کرد؟ دیچه با بارندگی های شدید، توفان و رعد و برقاز وقوع  قبل

 کرد. ینیب شیپ ،یزمان خاص آن را، با توجه به اطالعات قبل دیو مسبوق به سابقه است با یکه توفان موسم یدر مناطق -۱

 .  دیاز مقاوم بودن محل سکونت خود در برابر توفان مطمئن شو -۲

ت وان آن را   یخاص منطقه م   اهانیاست که با کاشتن و پرورش گ انباریاز حوادث ز یریو کو یخطر شن روان در مناطق شن -۳

 مهار کرد.

ک ه   ی. در ص ورت دی  نجات قرار ده فیو در ک دیبه صورت کنسرو( به اندازه مصرف سه روز آماده کن حایآب و غذا )ترج رهیذخ -۴

 شوند. دیبار تجد کیهر دو هفته  دیبا باشدغذا به صورت کنسرو ن

و پنج ره   یخ ارج  یواره ا یو پابرجا، که دور از د نیسنگ لیوسا ایپله ها و  ریمنازل، ز نیرزمی. زدیانتخاب کن یپناهگاه مناسب -۵

 پناه گرفتن از توفان هستند. یبرا یخوب یها قرار دارند، مکان ها

 .دیتوجه کن یتوفان یدر مقابل بادها یاتاق داخل کیبه مستحکم کردن  دیبا دیدارو اصالح خانه خود را  ریاگر قصد تعم -۶

پنج ره ه ا از ن وار چس        تی  تقو یب را  دیتوان ی؛ م دیمحکم ببند یمنزل خود را با تخته ها یپنجره ها دیدار یگر وقت کافا-7

 .دیاستفاده کن یقو یاز بست ها یرونیب یحفاظت درها یبرا .دیاستفاده کن



 

 

 .دیخود محکم کن یشکسته شود در جا ایرا که ممکن است در داخل و خارج خانه به اطراف پرت  یزیهر چ -8

 .ابدیخانه کاهش  یتا خطر افتادن تنه درختان بر رو دیآنها را قطع کن دهیپوس یدرختان خشک شده و شاخه ها -7

 از به کمک ندارد.یکس ن چیه دیتا بعد از توفان مطمئن شو دیبا هم قرار مالقات بگذار -8

 .دیدر باک خودرو خود داشته باش نیهمواره بنز -۹

 یوجه در منزل مواد آتش زا نگه دار  چیو به ه دیبه عمل آور یاز خطر وقوع آتش سوز یریشگیپ یالزم را برا یها اطیاحت -۱۰

 .دینکن

 . من  ازل نگ  ردد  دراز ق  رار دادن زبا   ه ه  ای خ  ود در مس  یر آب ب  اران و ج  وی آب خ  ودداری ک  رده ت  ا س  ب  تجم  ع آب         -۱۱

 ذا الزم است نس بت ب ه جابج ایی     می شود ساختمانها جلوی و پشت در آب تجمع سب   در موارد زیادی مصا ح ساختمانی -۱۲

 ساختمانی که امکان جلوگیری از روان شدن آب های جاری را دارد اقدام نمود.مصا ح 

 از پ    ارک  وس    ایل نقلی    ه در زی    ر درخت    ان و کنارس    اختمان ه    ای در ح    ال اح    داث اجتن    اب نمای    د.   -۱۳

ا م از قرار دادن خودروهای خود در مسیر سیالب خودداری کنند و در هنگام رانندگی ضمن رعای ت س رعت مطمئن ه از س      -۱۴

 .بودن برف پاک کن خودرو خود اطمینان حاصل کنید

 .دیکن مهیبحوادث خانه، خانواده و اموا تان را در برابر  -۱۱

 بارندگی های شدید، توفان و رعد و برقهنگام وقوع  یمنینکات ا تیرعا

منتشر  ، های شدید، توفان و رعد و برقبارندگی در صورتی که مجبور به ترک منزل یا محل سکونت خود هستید و هنگامی که هشدار  -۱

 کنید قطعفوراً  را گاز و برق،آب جریانمی شود 

 .اگر پیاده هستید از نقاطی که در آن سطح آب از زانو باالتر است عبور نکنید -۲

 ای  و  دهی  د  یکه آس یبرق یرهای. مراق  درختان و تدیشکسته در امان بمان شهیتا از خطر پرتاب ش دیاز در و پنجره دور شو -۳

 .دیاحتمال سقوط دارند باش

آب  یمج را  ای  گ ودال، حف ره    کی  چاره در  نی. به عنوان آخردیفورا به پناهگاه برو د،یاگر در خارج از منزل گرفتار توفان شد -۴

 .دیبخواب

 



 

 

 

توقف و موتور خودرو  یدر سمت راست جاده و در محل مطمئن دیدرون خودرو هستو بارندگی شدید اگر هنگام وقوع توفان  -۵

تا تعادل فشار در خودرو بر  دیاوریب نییپا ی. سپس پنجره آن را کمدیباد قرار ده ریرا در مس هینقل لهی. جهت وسدیرا خاموش کن

محل هایی اگر ماشین شما در  .دیکار را انجام ده نیپناه بردن به نقطه امن وجود دارد ا وگر امکان خارج شدن از خودرو ا قرار شود.

به آرامی  .در صورت رانندگیآن ها باال می آید گیر کرده است فوراً آن را رها کنید و به محل مرتفعی برویددر که به سرعت سطح آب 

 .ب به خوبی کار نمی کندآاز دنده سنگین استفاده کنید، زیرا ترمز ها در  .باشید ها شی  و ها جاده  رانندگی کنید و مراق  خرابی های

با توجه به این که بارندگی در جزیره کیش اغل  با رعد و برق همراه است، در این مواقع جریان برق وسایل برقی و اتص ال آن تن ه وایی     -۶

 تلویزیون را قطع نمایید.

ساختمان های  نموده واجتناب همچنین مناطقی که سطح آب باال می آید جدا و   کنار سواحل دریااز رفتن به و توفان در هنگام بارندگی -7

 بلند را ترک کنید.

خطر سقوط به درون کانال ه ا و ج وی آب و    دکه مطمئن هستی ددر هنگام تردد از عرض خیابان و یا پیاده روها از مکان های عبور کنی -8

 .همچنین محل های تجمع آب وجود ندارد

 .دیکار را فورا انجام ده نیا دیکن هیتان را تخل یکرده اند که محل مسکون هیاگر مقامات مسئول به شما توص -۹

 .کرد دیخواه بهتر عمل یدر موارد اضطرار دیرا حفظ کن خوداگر آرامش  دیداشته باش ادیبه  -۱۰

 بارندگی های شدید، توفان و رعد و برقبعد از وقوع  یمنینکات ا تیرعا

 .دیکن یرویپ نآ یو از دستورها دیگوش دهو تلویزیون   ویکس  اطالعات و دستورا عمل ها به راد یبرا -۱

نسوج، ف رو رف تن    ی. پارگدیکمک بخواه گرانیاز د ازیو در صورت ن دیگرفتار برسان ای دهید  یرا به افراد آس هیاو  یکمک ها -۲

 زی  است که در من اطق توف ان خ   عیپس از وقوع توفان شا یگوارش یها یگزش حشرات، ناراحت ،یدر بدن، سوختگ یجسم خارج

 شود. ینیب شیها هستند پ ینوع صدمات و ناراحت نیکه دچار ا یدگانید  یکمک به آس یالزم برا یآمادگ دیبا

 .دیکمک کن دیکه بتوان نیا ایمگر آن که از شما درخواست کمک شود  دیدور شو دهیاز منطقه خسارت د -۳

   .دیع دهموارد را به مقامات مسئول اطال نیو ا دیبرق دور شو زانیآو یها میاز س -۴ 

 .دیشده فاضالب را به مقامات مسئول گزارش ده  یتخر یآب و شبکه ها یاصلمنابع  -۵ 

 .دیامداد توجه کنآتش نشانی و  مأموران  یها هیبه توص -۶
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