
  اقدامات حین وقوع سیل
  
  براي اطالع از وضعیت و گرفتن دستورات الزم به

رادیو، تلویزیون ویا اعالم بلندگوهاي عمومی گوش 
دهید، در صورتی که دستور تخلیه داده شد، فوراً این 

  .کار را انجام دهید
  لحظه اي که شما تشخیص دادید که سیالب در حال

و خود را شکل گیري است، خیلی سریع عمل کرده 
  .نجات دهید

 شما فقط چند دقیقه فرصت دارید.  
  ،از فاضالب ها و جویبارهاي به ظاهر آرام دوري نمائید

هاي فاضالب،  باشید جویبارها، کانال بخاطر داشته
  .توانند ناگهان دچار سیل شوند نیز می. . . ها و  تنگه

  اگر خانه شما در محل مرتفعی است و خطر آب
ید نمی کند، نیاز به خروج از منزل گرفتگی شما را تهد

نمی باشد و گرنه مناطق کم ارتفاع را سریعاً ترك 
   نمائید و به مناطق مرتفع که دور از رودخانه ها و نهرها

  .باشند، بروید
  در صورت ترك خانه اشیاء گران قیمت را به محل

  .هاي باالتري در منزل ببرید درها را قفل کنید
  براي اجتناب از آتش سوزي جریان آب، برق، گاز را

  .و برق گرفتگی و انفجار قطع کنید
  سانتیمتر آب  15در آب درجریان، راه نروید چرا که

در حال حرکت ممکن است باعث برهم خوردن تعادل 

شما شود، اگر مجبورید در آب حرکت کنید، از 
  .کند مسیري بروید که آب حرکت نمی

 ود مطمئن براي اینکه از استحکام زمین جلوي پاي خ
  .شوید از یک تکه چوب دستی استفاده کنید

 زده رانندگی نکنید در منطقۀ سیل.  
 است،  اگر سیل اطراف خودروي شما را فراگرفته

خودرو را رها کنید و به یک منطقۀ مرتفع بروید و 
گرنه جریان سیل شما و خودرویتان را خیلی سریع با 

  .برد خود می
  نکات زیر را براي رانندگی در

  :شرایط سیل بخاطر بسپارید
 تواند  در بیشتر خودروها ارتفاع پانزده سانتیمتر آب می

به کف خودرو برسد و کنترل آن را مختل نماید و یا 
  .حتی باعث توقف حرکت آن گردد

  خودروها و وسایل نقلیه محل هاي امنی در مقابل سیل
به (ما از حرکت ایستادنمی باشند، اگر وسیله نقلیه ش

فوراً آن را ترك کرده و ) علت فرو رفتن در آب یا گل
  .به جاي مرتفع بروید

 کند سی سانتیمتر آب، بیشتر خودروها را شناور می.  
 تواند  شصت سانتیمتر آب در حال حرکت، می

  .خودروها را شناور سازد
  درصورت باالآمدن سطح آب، از توقف در منطقه آب

  .یل بپرهیزیدگرفته به هر دل

 ها و  از عبور دادن حیوانات اهلی از عرض رودخانه
سواحل آنها در زمان بارش شدید باران و وقوع سیل 

  .بپرهیزید
  

  در هنگام رانندگی مراقب شیب ها و پیچ هاي جاده
باشید، در هنگام رانندگی از دنده سنگین استفاده کنید، 

  .  زیرا ترمزها در آب بخوبی کار نمی کنند
  
  
  
  

 HSEگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و 
  
  
  
  
 
 


