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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدی اسـت.

شهروند| سیل یکی از شایع ترین حوادث طبیعی در ایران 
و بسیاری از کشورهای جهان است. آثار و عواقب ناشی از سیل 
ممکن است فقط ناحیه ای ) مثال محله یا شهری ( را دربربگیرد، 
اما این امکان نیز وجود دارد که سیل تمامی حوزه یک رودخانه 
) از جمله چند استان( را همزمان با هم درگیر کند. با این حال، 
تمام سیل ها شبیه به هم نیستند. در برخی موارد ، سیل حاصل 
فرآیندی تدریجی بوده و ممکن است در یک بازه زمانی چند 
روزه روی بدهد. اما سیل های برق آسا یا ناگهانی بدون هیچ 
عالیم قابل مشــاهده ای از بارش باران ممکن است ) مثال در 
عرض چند دقیقه( روی بدهد. این نوع سیل ناگهانی معموال 
خطرناک بوده و به صورت ســتونی خروشان از آب به همراه 
صخره های سنگی ، گل والی و سایر خاروخاشاک های موجود 
در مسیر ، خود را نشان می دهد. سیل به علت  ترک خوردگی 
یا شکاف در دیواره یک آب بند یا لنگرگاه نیز ایجاد می شود ، 
این نوع سیل هم می تواند بسیار مخرب باشد. شکستن سد نیز 
موجب سیل می شود که آثار و عواقبی نظیر سیل برق آسا به 

وجود خواهد آورد.
همواره باید خطر وقوع سیل را در هر جایی در نظر داشت، 
اما این خطر در نواحی پست و در کناره آبگذرها و در نزدیکی 
سدها به مراتب بیشتر است، حتی یک آبگذر کوچک ، دره ها ، 
جوی های آب ، بسترهای خشک و نواحی پست که در شرایط 
جوی خشــک بی خطر به نظر می رسد ، ممکن است محلی 
برای وقوع سیل باشد. هیچ اســتانی در ایران از خطر سیل 

مصون نیست.
چهبایدکرد؟

فرض کنید شما از استانی به استانی دیگر کوچ کرده اید، 
از آن جایی  که در محل ســکونت قبلی، زلزله خطری جدی 
بوده است ، همواره قدری مواد خوراکی ، آب و سایر ملزومات 
اضافی در خانه نگهداری کرده و بیمــه زمین لرزه هم تهیه 
کرده بودید، زیرا همیشه خطر وقوع آن وجود داشته است . با 
توجه به گفته همسایگان، در محل سکونت فعلی به این نتیجه 
می رسید که دیگر نیازی به چنین آمادگی وجود ندارد، زیرا 
براساس گفته این افراد، خطر جدی در این استان فقدان آب 
به علت خشکسالی اســت. موضوع تهیه بیمه نامه سیل را از 
ادارات محل زندگی جویا می شوید تا از خطر خسارات ناشی 
از آن در امان باشــید. به نظر می رسد که با توجه به تپه های 
خشک ، دره های عمیق و دشت های بایر در این استان نیازی 

به بیمه نامه مربوط به سیل نداشته باشید.
آیا در چنین وضعی خطر ســیل وجود دارد؟ یا آن که این 

خطر فقط متوجه نواحی دیگر است؟
آیا نیازی هست که برنامه مقابله با حوادث را تدوین کرده و 

کیف نجات را تدارک دید؟
آیا نیازی هست که بیمه نامه سیل تهیه شود؟

با توجه به سیل خیزبودن تمام استان های ایران، پاسخ  این 
سه سوال مثبت است.

اقداماتحفاظتیومراقبتی
 از ساخت وساز در حریم سیل خودداری شود.

 در صورت احتمال وقوع ســیل باید محل اســتقرار 
آب گرمکن ها ، پنل برق و موتورخانه از سطح زمین ارتفاع داده 

شود.
 برای جلوگیری از برگشت آب سیل به داخل فاضالب 
محل سکونت، الزم اســت در محل زانویی توالت، »دریچه 

اطمینان« نصب شود.
 برای ممانعت از ورود ســیل به درون خانه  بهتر است 

 اطراف آن دیوارکشی شود.
 دیوار پایه های ساختمان محل سکونت را باید با مصالح 

مناسب پوشاند تا مانع از نفوذ آب شود.
 برای کسب اطالعات  در مورد سیل  الزم است به  اخبار 

رادیو یا تلویزیون گوش داد.
 هر لحظه ممکن است سیل برق آســا روی بدهد. در 
چنین وضعی باید  فورا به نواحی مرتفــع پناه برده و منتظر 
دستور مسئوالن شد. همواره باید  به وضع  جویبارها ، آبگذرها و 
دره ها توجه شود، زیرا  سیل برق آســا در این محل ها به طور 

ناگهانی و بدون عالیم هشدار قبلی جاری می شود.
 قبل از ترک خانــه ، از امنیت آن باید مطمئن شــد . 
درصورت امکان ، وسایل موجود در حیاط خانه را باید  به درون 
 خانه برد . بهتر است اسباب و اثاثیه مهم به طبقه باالی خانه 

منتقل شوند.
 دریچه اصلی آب و ورودی گاز بسته شوند. وسایل  برقی 
از جریان برق کشیده شوند. در صورت  خیس بودن یا در آب 

قرار گرفتن باید به پریزهای برق دست نزد.
 در آبی که جریان دارد، نباید  حرکت کرد. ۱۵سانتی متر 
آب درحال حرکــت می تواند  تعادل انســان را برهم زند. در 
صورت اجبار به حرکت  در آب  باید از جایی حرکت کرد که آب 
ساکن اســت . برای اطمینان از حرکت در آب و پی بردن به 

استحکام مسیر بهتر است از چوب دستی استفاده شود.
 حدود ۱۵ســانتی متر آب با کف اغلــب خودروهای 
سواری تماس پیدا کرده و ممکن است موجب از دست رفتن 

کنترل و واژگون شدن آنها شود.
 حدود ۳۰ ســانتی متر آب موجب شناورشدن اغلب 

خودروها خواهد شد.

 حدود ۶۰ سانتی متر آب می تواند انواع خودروها را با 
خود ببرد.

 می توان  از طریق رادیو و ســایر رسانه های جمعی، 
 اطالعاتی  راجع به مکان های دسترســی به آب ســالم و 

بهداشتی به دست آورد.
 از نوشــیدن آب سیل خودداری شــود . آب  شرب 
ممکن اســت با نفت ، گازوییل و فاضالب آمیخته و آلوده 
شــود. عالوه بر این، آب ممکن است به جریان برق اتصال 
پیدا کرده و خطرساز شود، بنابراین نباید با آن تماس پیدا 

کرد.
 از آب های درحال حرکت باید دوری شود.

 باید مراقب مناطقی بود  که آب سیل در آن جا  جمع 
شده است ، زیرا  احتمال دارد که جاده به علت وزن  حتی یک 

خودرو دچار  نشست شود.
 نباید ســیم  های ســقوط کرده برق را لمس کرد. 

موضوع باید  فورا به اداره برق اطالع داده شود.
 فقط زمانی  باید به خانه برگشت  که مقامات مسئول 

اعالم بی خطری کرده باشند.
 اگر ساختمانی در محاصره سیالب قرار گرفته باشد، 

نباید  به آن جا برگشت.
 هنگام برگشت به داخل خانه، احتیاط کامل رعایت 
شود. ممکن اســت در هر جایی از ساختمان ) مخصوصا 

فونداسیون آن ( خللی ایجاد شده باشد.
 در نخســتین فرصت باید امکانات آســیب دید ه 
ساختمان تعمیر شود.  سیستم آسیب دید ه فاضالب برای 

سالمتی بسیار خطرناک است.
 هر چیزی را که با آب تماس پیدا کرده اســت،  باید 
تمیز و ضدعفونی کرد. گل والی ناشی از سیالب می تواند 

حاوی فاضالب و مواد شیمیایی خطرناک باشد.
 می تــوان از ســازمان های بیمه گر اقــدام به تهیه 
بیمه نامه سیل کرد. اغلب این سازمان ها در مناطق شهری 

شعبه دارند.
 خود را به نزدیکترین محل امدادرسانی هالل احمر یا 
ســایر مراکز امدادرسانی برســانید. غذا، البســه و سایر 

کمک های اولیه در آن جا موجود است.
 برای اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی حتما به 
گزارش اخبار محلی توجه کنید و آب آشامیدنی را قبل از 
مصرف بجوشانید. از سیالب دور شوید، زیرا این آب ممکن 
اســت با روغن، گازوییل یا فاضالب آلوده شــده باشد یا 
احتمال دارد در اثر تماس با خطوط نیروی برق زیرزمینی، 

جریان برق پیدا کرده باشد.
 از آب در جریان فاصله بگیرید.

 به  مناطقی که سیالب عقب  نشینی کرده است، توجه 
کنید، زیرا اســتحکام خیابان ها و جاده ها ممکن اســت 
به خاطر جریان سیل ضعیف شده باشد که در این صورت 

ممکن است در اثر وزن خودرو فرو برود.
 از خطوط فشار قوی دوری کنید.

 زمانی به خانه بازگردید که مســئوالن وضع را امن 
اعالم کنند.

 از ســاختمان هایی که اطرافش را آب احاطه کرده 
است، دور شوید.

 هنگام ورود به منــزل کامال احتیاط کنید، ممکن 
است پی های ساختمان آسیب دیده باشــد، ولی در ابتدا 

خرابی دیده نشود و ظاهر خانه سالم به  نظر بیاید.
 سعی کنید در طول روز به منزل برگردید تا استفاده 

از وسایل روشنایی الزم نباشد.
 چنانچه مجبور هستید شبانه به خانه برگردید، خیلی 
محتاط باشید. از فانوس، مشعل و کبریت برای روشن کردن 
ساختمان اســتفاده نکنید. چراغ قوه را نیز قبل از ورود به 

ساختمان روشن کنید.
 از غذاهای کنسروشده استفاده کنید.

 لوازم برقی را قبل از استفاده کنترل و خشک کنید.
 آب های جمع شده برای گودال ها شرایط مناسبی را 
برای رشد حشرات به خصوص پشه ها ایجاد خواهد کرد، 
بنابراین از تــوری در محل اقامت خود اســتفاده کنید و 

پوشاک آستین بلند و چکمه های ساق بلند بپوشید.
 چون سیل باعث خارج شدن مارها از النه های خود 

می شود، بعد از سیل مراقب مارگزیدگی باشید.
 پس از سیل احتمال شیوع بیماری های عفونی مانند 
عفونت های دستگاه گوارش ازجمله هپاتیت، وبا، حصبه و... 
وجود دارد کــه باید مراقبت های الزم بهداشــت فردی و 

عمومی به عمل آید.
 اگر مخــزن توالت، کاســه  توالــت، تصفیه خانه و 
تاسیساتی مانند آن آسیب دیده است، در صورت امکان آن 
را تعمیــر کنیــد. سیســتم های زهکشــی در صورت 
آسیب دیدن، ســالمتی و بهداشــت افراد را به مخاطره 

می اندازد.
 هر چیز خیس و مرطوب را تمیز و ضدعفونی کنید، 
زیرا گل والی باقی مانده از سیالب، حاوی مواد شیمیایی و 

فاضالبی است.

هموارهبایدخطروقوعسیلرادرهر
جاییدرنظرداشت،امااینخطردرنواحی
پستودرکنارهآبگذرهاودرنزدیکیسدها

بهمراتببیشتراست،حتییکآبگذر
کوچک،درهها،جویهایآب،بسترهای
خشکونواحیپستکهدرشرایطجوی
خشکبیخطربهنظرمیرسد،ممکناست

محلیبرایوقوعسیلباشد

بیاموزیم

ســالمت  از  را  دوســتانم  و  چگونه خانــواده 
خود مطمئن کنم؟

آیا بستگان من ایمن هستند؟
چه چیزهایی را الزم است بدانم؟

با توجه به وابســتگی روز افزون بــه فناوری های 

جدید، باید مطمئن شــویم که هنگام بروز ســانحه 
می توانیم از دستگاه های الکترونیکی استفاده کنیم.

برای برقراری ارتباط »قبــل، حین و پس« از بروز 
یک موقعیت اضطراری، بایدهــا و نبایدهای زیر را 

مد نظر داشته باشید: 

 در مواقع اضطراری
چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

بایدها

برایآگاهیازخبرهــاواطالعات
مربوطبهحادثهکهازجانبمســئوالن
ارایهمیشود،ازاخباررادیووتلویزیون
ویاشبکههایاجتماعیرسمیومعتبر

استفادهکنید.

اطمینــانحاصلکنیــدکهتمامی
وسایلالکترونیکشــماهمیشهشارژ
داشــتهوباتریهایاضافــیهمدر

دسترسباشد.

دردفترچهتلفنهمراهخود،فهرستی
ازشمارههایاضطراریذخیرهکنید.

اطمینــانحاصلکنیــدکهتمامی
تلفنهای خانــواده،شــماره اعضای
ضروریراداشــتهوقادربهاستفادهاز

امکاناتگوشیهستند.

بهطورمرتباخباررادیووتلویزیون
وشبکههایاجتماعیرسمیومعتبررا
پیگیریکنیدتاازآخریناطالعاتآگاه

شوید.

گوشیتلفن،تبلت،لپتاپ،باتری،
وشــارژررادریکمحلخشــکقابل

دسترسینگهدارید.

همیشــهیکتلفنثابت)غیربرقی(
نیزمتصلبهپریزتلفنداشــتهباشید
تادرصــورتقطعبــرق،بتوانیدازآن

استفادهکنید.

برایتمــاسضروریمتناســببا
آتشنشانی، باشمارههای مخاطره نوع

اورژانسوهاللاحمرتماسبگیرید.

برایرسیدنبهبستگانیادوستان
خودازپیامکوتاه،ایمیلیاشــبکههای

اجتماعیاستفادهکنید.

برایاطالعرسانیدرموردوضعخود
یاجستوجویدیگرانباهاللاحمریا
سازمانهایامدادیدیگرتماسبگیرید.

نبایدها

نبایدتصورکنیدکــهقطعبرقبه
معنیقطعاینترنتاست.

نبایداجازهدهیدکهمخزنسوخت
خودرویتانخالیبشــود.)ممکناست
برایروشننگهداشــتنوسایلبرقی

خودبهشارژخودرونیازداشتهباشید.(

نبایدفراموشکنیدکهشمارههای
ضروریرادرتلفنخودذخیرهکنید.

نبایــدصبرکنیدتایــکحادثهیا
موقعیتاضطراریاتفــاقبیفتدوپس
ازآنبهفکرذخیرهشمارههایضروری

باشید.

نبایدبهآدرسایمیلهایغیرمعتبر
وناشناستکیهکنید.

نبایدبهطورمرتب)پشــتسرهم(
سعیکنیدبایکشــمارهتلفنتماس
بگیرید.)بینهرتمــاس10ثانیهصبر

کنید.(

نبایدانتظارداشــتهباشــیدکهبا
وجودقطعبرق،منشــیتلفنیدستگاه

جوابگوباشد.

نبایــدباتماسهــایغیرضروری،
بازی،تماشایفیلمو...شارژگوشیخود

راخالیکنید.

نبایدبهتلفنبیسیمیاماهوارهای
متکیباشید.

نبایدســعیکنیدبهاورژانسیاهر
شمارهضروریدیگرپیامتصویریبزنید.

نبایدتماسهــایطوالنیبگیرید.
)تنهابهانتقالاطالعاتضروریبسنده

کنید.(

نبایدفراموشکنیــدکهاطالعات
)هاللاحمر، مربوط سازمانهای خبری

اورژانسو...(راچککنید.

تمام استان های ایران سیل خیز است

 تکنیک های خروج
از محاصره آب

یم
دان
ب سیل هنگامی اتفاق می افتد که کانال رودخانه یا مسیر طبیعی جریان آب ظرفیت طغیان را نداشته باشد و عواملی 

مانند باران های سنگین، ذوب سریع برف، شیب های زیاد، تخریب سدها، وجود طوفان و نفوذ آب به ساحل و دخالت 
انسان در طبیعت از قبیل نابودی جنگل ها و مراتع از دیگر عوامل مهم در بروز سیالب است. سیالب ها بر دو گونه اند، 
سیالب های آرام که به تدریج در طی روزها و هفته ها در اثر بارندگی و افزایش حجم ناگهانی آب رودخانه و دریاچه ها 
ایجاد می شود و سیالب های ناگهانی که در اثر افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه ها و دریاچه ها ایجاد شده و با خود 

مرگ و مصدومیت افراد و تخریب منازل را به همراه دارند.

سیل چه 
زمانی اتفاق 

می افتد؟


