-7فاصلٍ گسفته اش ساختمان َای با وماای یشهاٍای
پسَشص اش زفته بٍ وماط بلىد ي ديزی اش دزختان َىگاا
يلًع صاعمٍ ي زعد ي بسق فاصلٍ گسفته اش ساشَاای
زَا یدٌ بسق ي عد استفادٌ اش پل َای عابس پشاادٌ دز
صًزت تهدید عًفان اش دیگس تًصشٍَای ایمىی است.

-10بٍ افسادی ٍ دز قعابس ي فضاَای باش َماتىد وشاص
تًصشٍ قی یًد ٍ اش ديیدن ي فساز پسَشاص ومایىاد ي
مه ف خًومسدی اش صازَا دیًازَا تابلًَاای
تبلشغاتی بىسَا دازبمت َای فلصی ي ابل َای باسق
ديزی ومًدٌ ي اشتًلف دز ایاه قااانَاا خاًددازی
ومایىد  .بُتسیه الدا

ضًزدز فضاَای سسپًیاشدٌ

تا پایان عًفان ي استفادٌ اش دستمال قسعاً باسای
تىفس زا تتس جُت جلًگشسی اش يزيد گاسد ي ببااز
بٍ دَان ي بشىی است.

توصیه مقابله با تند باد ردشهر

-8دز صااًزتی ااٍ دز خاوااٍ َمااتشد اامه فا
خًومسدی اش یشهٍ پىجسٌَا فاصلٍ بگشسیاد راسا
لًٌ یا یمع دز دستسس دایتٍ بایاشد قمادازی
ذخشسٌ ومائشد ي بٍ دلشل ا تمال لغع بسق اش ساومًز
استفادٌ وىمائشد َ .مچىشه تماقی دزَا ي پىجسٌَاا زا
بمتٍ وگٍ دازید.
-9ديزی اش پىجسٌ َای فلصی يساایل َاادی باسق ي

-11بٍ یاد دایتٍ بایشد اگس زاقش خًد زا ف

اوسضی هشدن دي یاخٍ يسایل بسلی اش پسیص عاد

دز قًازد ا غسازی بُتس عمل خًاَشد سد.

تااسدد دز قوااديدٌ تااساس ي پهاات بااا دز عًفااان

”همیشه در فکر پیشگیری و ایمنی ازخطرات باشیذ“
گردآوری و ویرایش:

يصاعمٍ سيزی است.
5

ىشد
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معاونت برنامه ریسی و آموزش های تخصصی

پدیدٌ َبیی مبوىد  :ببران َبی ضدید ،ببدَبی ضدید ي
صبعقٍ کٍ بب طًفبن َمراٌ َستىد ،می تًاوىد بٍ امًال

ضمب خسبرت يارد کىىد ي زودگی تبن را بٍ خطر اودازود.
در زمبن يقًع حبدثٍ ،رسبوٍ َبی گريَی يارد عمل می
ضًود تب َطدارَبی عمًمی را بٍ َمگبن اعالم کىىد .
اگر بٍ تًصیٍ َبی آوُب گًش فرا دَید ،متًجٍ خًاَید

 -2در صًرت ضدید بًدن طًفبن  ،خًدريی خًد را

-4دز یسایظ عًفاوی قسالب اجما قعلك قاوىد ًلس ي

سمت راست خیبببن در محل مطمئىی قرار دَید ي مًتًر

گلدان َای وصب یدٌ دز ومای بشسيوی ساختمان َاا

خًدريی خًد را خبمًش کىید  .سپس ضیطٍ اتًمبیل را

بایشد ي اش تسدد اش شیس ایه قاان َا خًددازی ىشد.

کمی پبییه بیبيرید تب تعبدل فطبر در اتًمبیل بر قرار

ضًد .

ضد کٍ چٍ زمبوی طًفبن بٍ مىطقٍ ضمب وسدیک می ضًد .
در ایه صًرت ضمب می تًاوید بب اوجبم اقدامبت زیر بب
تىد ببد یب طًفبن مقببلٍ ومبئید .
 -1اگر َىگبم يقًع طًفبن در حابل راوىادگی َساتید از
درختبن ي تیرَبی بار فبصالٍ بگیرواد ي داخال خاًدري
بمبوید ،رادیً را ريضه وگٍ دارید ،سرعت خًدريی خًد

-5دز صًزتی ٍ دز قااان َاای بااشی ي تفسیوای

را بٍ خصًظ در بسرگاراٌَاب کابَص دادٌ ي باب سارعت

َمتشد اش ًد ان بافل وهًید ي ساسیعا وُاا زا باٍ

مطمئىٍ حرکت ومبییاد .مىا اگس اقاان خازج یدن اش
اتًقبشل ي پىاٌ بسدن بٍ ومغٍ اقه يجًد دازد ایه از

قول اقه ببسیدَ .ىگا يلًع عًفان؛ تایالمماديز

زا اوجا دَشد .

دز خاوٍ بماوشد ي اش تسدد بشس سيزی پسَشص ىشد.
 -6اشتااسدد قًتًزسااشالت ي ديرسخااٍ ي گاارز اش
 -3رًن بعد اش عًفان َاای یادید خغاس ساشل ي
عغشان

َای جازی ي زا د يجاًد دازد اش قماشل

زيدخاوٍ َا فاصلٍ بگشسید ي اصًل ایمىای زا زعایات

قجايزت ساختمان َای دز ال سااخت تابلًَاا ي
بشلبًزدَا تشسَای بسق ابال َاای فهااز لاًی ي
ساختماوُای بلىد دز شقان عًفان خًددازی ىشد.

ىشد.
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