در مورد مخاطرات محیط زندگی خود باید آگاهی الزم را کسب کنید .همچنین باید درباره خطراتی که ممکن است این مخاطرات برای شما ایجاد
کند ،اطالعاتی به دست آورید؛ به عالوه باید بدانید که برنامه جامعه شما برای هشدار و تخلیه اضطراری چیست .میتوانید از مسئوالن محلی (مثال
کارشناسان جمعیت هالل احمر) درباره هر کدام از مخاطرات احتمالی محیط زندگیتان ،پرسوجو کنید؛ مخاطراتی مانند زمینلرزه ،رانش زمین و
گلوالی ،آتشفشان ،سونامی ،سیل ،طوفان دریایی ،طوفان شن ،خشکسالی ،گرمای شدید ،آتشسوزی در طبیعت ،بهمن ،زمستان سخت و شدید،
طوفان تندری و رعد و برق ،تورنادو ،حوادث جادهای ،آتشســوزی خانگی ،ریزگردها و آلودگی هوا ،مخاطرات ناشی از مواد خطرناک ،تخریب سد،
مخاطراتناشیازنیروگاههایهستهای،انفجارهایهستهای،انتشارموادرادیواکتیو،انفجاراتتروریستی،تهدیداتشیمیاییوتهدیداتبیولوژیک.

شــهروند| رانش زمین دراغلبنقاط ایران روی
میدهــد .در جریان ایــن واقعه تودههای ســنگ،
ســطح زمین و گلوالی بهعلت وجود شیب حرکت
میکنــد .رانش میتوانــد کوچک ،بــزرگُ ،کند یا
تند باشــد .طوفــان ،زمینلرزه ،فوران آتشفشــان،
آتشســوزی و دخالتهای انسان ،روند رانش زمین
را تسریع میکند .حرکت گلوالی خود را بهصورت
رودخانهای از خاک ،ســنگ و ســایر مواد آغشته به
آب نشان میدهد و این زمانی است که بهعلت باران
سنگین یا ذوبشدن ســریع برف ،مقدار زیادی آب
روی ســطح زمین جمع میشــود و آن را بهصورت
رودخانهای از گلوالی یا «لجــن» درمیآورد .این
مواد ســریعا به جریان افتاده و نظیــر بهمن بدون
هیچ اخطار یا هشــداری تا چندین کیلومتر از نقطه
شروع خود دور میشــود .حجم این مواد هر لحظه
افزایش مییابد ،زیرا هر آنچه در مســیر قرار دارد
نیز (از جمله درختــان ،تختهســنگها ،خودروها
و…) با این حرکت همراه خواهد شــد .رانش زمین
ممکن اســت حاصل اســتفاده غیراصولی از زمین
در نقاط کوهســتانی ،درهها و نواحلی ســاحلی نیز
باشــد .با بهرهبــرداری اصولی از زمیــن ،مطالعات
کارشناســی و طراحی مناســب میتــوان از بروز
بســیاری از موارد رانش زمیــن و حرکت گلوالی
ممانعت کرد.
اقداماتحفاظتی و مراقبتی  قبل از وقوع
رانش زمین و حرکت گلوالی
از ساختوساز در نواحی شیبدار ،در مجاورت لبه
کوهها و در نزدیکی درهها و آبروها خودداری شود.
موقعیت محل ســکونت از نظر وقوع رانش بررسی
شود.
با توجه به نتیجه این بررســی و براساس مشورت
با کارشــناس ،اقدامات اصالحی در دستور کار قرار
گیرد.

مخاطرات
محیط زندگی
خودتان را
بشناسید

آبگرمکـن ،یخچـال ،فریـزر،
اجـاق گاز و اشـیای بلنـد و
بسـیار سـنگینباید با بسـت
یا تسـمههای مناسـب به کف
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

ترفندهایی برای روبهرو شدن با رانش زمین و گلوالی
با اســتفاده از لولههای قابل انعطاف در سیســتم
لولهکشــی آب و گاز محل ســکونت یا کار،میتوان
میزان خطرات را به حداقل رساند .لولهها و اتصاالت
قابل انعطاف در برابر شکســتگی مقاومت بیشتری
دارد.

عالیم هشدار در وقوع رانش زمین
تغییر در چشماندازهای محل سکونت نظیر تغییر
مســیر روانآبها (مخصوصا در محل تالقی آنها)،
رانشهای کوچک و کجشدن تدریجی درختان.
گیرکردن در و پنجرهها برای اولینبار.

دربرابرحوادث چرا باید آماده باشید؟
آمادگیعمومیدر برابــر حوادث و بالیادو فایــدهمهم دارد:
موجب کاهش ترس و اضطراب و نیز کاهش خســارات ناشــی از
سوانح میشود .جامعه ،خانواده و شهروندان باید بدانند که هنگام
وقوع آتشســوزی چه باید بکنند و هنگام وقــوع طوفان ،زلزله
یا ســیل به کجا پناه ببرند .مردم باید آماده باشــند تا به هنگام
ضرورت خانههای خود را ترک کننــد و در پناهگاههای عمومی
استقرار یابند؛ در چنین اوضاعی شهروندان باید بدانند که چگونه
نیازهای اولیه پزشکی خود را تأمین کنند.
مردم با انجــام اقداماتی میتوانند دامنه خســارات ناشــی از
ســوانح را کاهش داده (ازجمله ســاخت ســیلبند ،ارتفاعدادن
به خانههای مســکونی یا جابهجایی محل ســکونت از مســیر
خطر و محکمکردن وســایلی که در جریــان زمینلرزه احتمال
ســقوط آنها مــیرود) یا به طــور کلــی خــود را از گزند خطر
دور نگه دارند.
چرا آمادگی ضرورت دارد؟
حوادث و بالیا سالیانه جان صدها هزار نفر را میگیرد .هر یک از
حوادث و بالیابرای شــهروندان و امکانات جامعه میتواند عواقب
طوالنیمدتی به همراه داشته باشد.
اگر در جامعه حادثه یا بالییروی بدهد ،دولت و ســازمانهای
امدادرســان اقدام به ارایه کمک خواهند کرد اما شــهروندان نیز
خود باید آماده باشــند .امدادرســانان بالفاصلــه در محل وقوع
ســانحه حضور پیدا نخواهند کرد و گاهی ممکن است در جایی
دیگر سرگرم امدادرسانی باشند.

تیمهای آمادگی
بعد از وقوع حوادث و بالیا مردم ممکن اســت به دلیل وسعت
ناحیــه آســیبدیده ،نبود ارتباطــات و مسدودشــدن راههای
دسترسی برای مدت معینی صرفا به امکانات خود متکی باشند.
برای آمادگی در برابر چنین شــرایطی میتوان در هر منطقهای
تعدادی از شهروندان داوطلب رادر قالب تیمهای مردمی آموزش
داد تا به هنــگام وقوع حوادث و بالیا بتواننــد عالوه بر محافظت
از خود و اطرافیانشــان به سایر آســیبدیدگان نیز کمک فوری
بدهند .این تیمها اطالعات مربوط به حادثه را به هنگام رســیدن
نیروهای کمکی نیز در اختیار آنان قرار میدهند.
اعضای ایــن تیمهــادر مورد شــناختحــوادث احتمالی و
روشهــای آمادگــی در برابر آنهــاو نیز مهارتهای اساســی
ســازماندهی آموزش میبینند؛ بــهطوری که بتواننــد تا زمان
رســیدن نیروهای کمکی به خود ،سایر اعضای خانواده ،دوستان
و همسایگان کمک برســانند .به این افراد آموزشهایی در مورد
آمادگی در برابر حوادث ،ایمنــی در برابر حریق ،ارایه کمکهای
اولیــه پزشــکی ،انجام عملیــات جســتوجو و نجــات اولیه،
ســازماندهی تیمی و آشــنایی با حمایت روانی آسیبدیدگان
به هنــگاموقوع حوادث و بالیا ارایه میشــود .بعــد از اتمام این
دوره به اعضای گروهتوصیه میشــود تا رابطه خــود را کماکان
حفظ کرده و با شــرکت در مانورهای محلی و ســایر برنامههای
مخصوص داوطلبان آمادگــی جامعه را در برابــر حوادث و بالیا
تقویت کنند.

پیدایش ترکخوردگی جدید در گچ ،کاشی ،دیوار
یا فونداسیون ساختمان.
جداشدگی دیوارها ،راهپلهها و پلکانهای خارجی
از بقیهساختمان.
پیدایش تدریجی ترکخوردگیهای عرضی روی

13

آموزش

پنجشــنبه  18بهمن | 1397سال ششم | شماره 1617

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

زمین یا روی خیابانها و پیادهروها.
شکستگی در لولههای زیرزمینی آب و فاضالب.
برآمدگی زمین در پاییندست نواحی شیبدار.
ظهور چشمههای آب در نقاط جدید.
کجشدگی یا جابهجایی دیوارها ،تیرکهای برق و
تلفن و درختان.
شــنیدن صدایی که هــر لحظه شــدت آن رو به
افزایش است (دال بر قریبالوقوع بودن رانش).
تغییر شیب در یک جهت و احساس آن هنگام راه
رفتن روی زمین.
شنیدن صداهای غیرمعمول (نظیر شکستهشدن
درختان ،به همخوردن تختهسنگها) که حکایت از
حرکت گلوالی دارد.
ریزش سنگ و خاک و ســایر عالیم مشابه احتمالی
حاکــی از حرکــت گلوالی هنگام رانندگی اســت.
تپههای خاکی کنار جادهای سریعا دچار رانش میشود.
بعد از رانش زمین یا حرکت ِگلوالی چه باید
کرد؟
کماکان بایداز ناحیه دچار رانش دورشــوید ،زیرا
احتمال رانش مجدد وجود دارد.
باید از دور نگاه کرد و دیدکه آیــا افرادی در جریان
رانش دچار آسیب شده یا در آن گیر افتادهاند .نیروهای
امدادی را بایدبرای نجات آنان راهنمایی کرد.
بایــد مراقب خطــرات دیگر ازجمله شکســتگی
خطوط برق و لولههــای گاز ،آب و فاضــاب و نیز
آسیبدیدگی جادهها و ریل راهآهن بود.
بهتر اســت نواحــی دچار رانــش هر چــه زودتر
درختکاری مجدد شــود ،زیرا زمینه بروز ســیلهای
برقآسا و رانشهای دیگر در آینده نزدیک وجود دارد.
باید با فردی کارشناس در مورد خطر وقوع رانش
زمین مشــورت کــرد و در صورت لــزوم ،اقدامات
اصالحی را برای تقلیل میزان خطر در دســتور کار
قرار داد.

تخلیه اضطراری درهنگام بروزبحران
اگر هنگام بحران ،ترک محل سکونت یا کار ضرورت پیدا کند ،مسئوالن
از طریق رســانههای جمعی موضوع را به اطالع عموم میرسانند .در چنین
وضعی از سایر سیستمهای هشــدار (نظیر اعالم از طریق بلندگو یا تماس
تلفنی) نیز استفاده میشــود.گاهی اوقات نیز شرایطی به وجود میآید که
عدهای از شــهروندان احساس خطر میکنند .در چنین شرایطی باید محل
سکونتیاکارخودراترککنن د.
فرصت زمانی ترک محل یا کار به نوع بحران بستگی دارد .اگر بحران ناشی
از شرایط جوی (نظیر وقوع طوفان دریایی) باشد،از آنجا که میتوان خط سیر
آن را پایش کرد ،حدود یک یا دو روز فرصت برای تخلیه وجود دارد .اما اغلب
حوادث مجالی بهمردم نمیدهند تا ضروریترین امکاناترا نیز فراهم آورند.
ت.
بههمیندلیلبرنامهریزیوآمادگیبرایبرخوردباچنینشرایطیالزماس 
موارد ترک محل کار یا ســکونت شــایعتر از آن است که اغلب مردم
تصور میکنند .در جوامع صنعتی هرســاله صدها بار حوادثناشــی از
حملونقل و تولید روی میدهند .در چنین حوادثی مواد خطرناکی در
محیط منتشر شده و مردم را ناچار از ترک محلسکونت یا کار میکنند.
درکشور ما نیز حوادث طبیعی و تکنولوژیک به کرات اتفاق افتاده و در
آینده نیز روی خواهد داد.بنابراین بهتر است افراد با راههای ترک محل
کار و ســکونت خود در مواقع بروز بحران آشنایی داشته باشند .هر فرد
میتواند اینراهها را روی نقشــهای ترســیم تا به هنگام ضرورت از آن
استفاده کند.
توصیههایالزمبههنگامترکمحل
اگر احتمال ترک محل کار یا سکونت مطرح باشد ،بهتر است باک خودرو
پر از بنزین باشد ،زیرا پمپ بنزینها در چنین مواقعیبه علت قطع برق قادر

به عرضه بنزین نیستند .طوری برنامهریزی شود که به ازای هر خانواده فقط از
یکخودروشخصیاستفادهشودتابارترافیکسنگیننشدهوتخلیهباتأخیر
مواجه نشود.
افرادی که خودروی شخصی ندارند ،با مسئوالن یا دوستان خود برنامهای
برایتخلیهتدارکببینن د.
همواره از طریق یک رادیوی دســتی اوضاع پیگیری و دستورات مقامات
مسئولدرموردنحوهترکمحلکاریاسکونترعایتشو د.
در صورت الزام به ترک فوری محل سکونت ،بهتراست تمام اعضای خانواده
همدیگرراپیداکردهوباهممحلسکونتراترککنن د.
افراد بهتر است هرچه زودتر محل سکونت یا کار خود راترک کنند تا گرفتار
وضعجوینامناسبنشون د.
بهتراستمحلکاریاسکونتازراههایمعمولترکشدهوازراههایمیانبر
استفادهنشود،چونممکناستمسدودباشن د.
از وضع جادهها و پلها اطالع پیدا کرده و از مناطق سیلزده دوری شو د.
ازخطوطفروافتادهبرقدوریشو د.
اگرفرصتباشد،الزماستکیفنجاتخانوادهرابههمراهخودبر د.
بهتر اســت لباس و کفشهای مناسب نظیر پیراهن آســتیندار و کاله،
پوشیدهشو د.
قبلازترکمحلسکونتبهتراستدرهاوپنجرههارامسدودکرده،وسایل
برقیازبرقکشیدهشوند(مثالتلویزیون،مایکروویو)امافریزرویخچالازبرق
کشیدهنشودمگرآنکهخطرسیلوجودداشتهباش د.
بهتر است دیگران بدانند که به کجا میروید .دیگران را از مقصد خود مطلع
کنید.

