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ل لاز  ل حدوث  الز  ب  عداد ق 
الاست 

في المنزل: أوال 

وليةأإسعافاتوصندوقإضاءةوكشافبالبطاريةيعملراديوجهازتوفير1.

.األسرةأفرادكليعرفهبحيثاألدواتهذهكلمكانوتحديد

.ةاألوليباالسعافاتالقياماألسرةفيالبالغيناألفرادتعليمضرورة2.

هرباءالكفصلومفاتيحوالماءالغازفيالتحكمصماماتمواقععلىالتعرف3.

.استعمالهابكيفيةاألسرةأفرادمنالبالغينوتعريف

.الحائطخطافبواسطةالتليفزيونمثلاألجهزةتثبيت4.











ل لاز  ل حدوث  الز  ب  عداد ق 
الاست 

في المنزل: أوال 
.مرتفعةأرففعلىأشياءأوأجهزةوضععدم5.

شياءاألتساقطلمنعالمطبخوفيالغرفكلفيالدواليبإغالقإحكام6.

.االهتزازأثناء

ةمتفرقأماكنعدةفيالواحدةاألسرةأفراديتواجدأنالطبيعيمن7.

التفاقاجميعهماألسرةأفرادعلىفيجبوعليهالنهارأثناءوخصوصا ً

.زلزالحدوثبعديجمعهمومكانطريقةعلىبينهمفيما

لمدةةلألسرالكافوالطعامالمياهمنومتجددزائدبقدردائما ًاالحتفاظ8.

.أيامخمسةإلىثالثة

بعدوأثناءاألمثلالسلوكعلىوتدريبهماألسرةافرادكلمعاالتفاق9.

.ذلكعلىعمليةبتدريباتوالقيامالزالزلحدوث

تابع



في المنزل: أوال 

متينوقويبشكلالمبانيأسطحفوقالمياهخزاناتتثبيتجدا ًالضروريمن10.

جبيكذلكبالمياهممتلئةوهياهتزازهاقوةاالعتبارفيواضعينباألرضيات

جيدشكلبالهوائياتأنواعومختلفالصناعيةاألقمارمناالستقبالأطباقتثبيت

.باألرضياتوقوي

الذياألرضيالطابقفيحوائطبدونمقامةاالستثماريةالعماراتمنكثير11.

الهندسيةالناحيةومن.األعمدةهذهبينحوائطدونفقطاألعمدةمنتكون

أنحيثالهشاألولالطابقذاتبالمبانيالمنشآتمنالنوعهذايعرف

األعمدةهذهبينحوائطهناككانلوممابكثيرأقلالزالزللقوىمقاومتها

ائطالحوإقامةفإنوعليهغيرهامنأكثرالزالزلألخطارمعرضةفإنهاوبالتالي

المهندسيناستشارةبعد)ضروريأمرالهشالطابقهذافياألعمدةبين

.الزالزلقوىضدالمنشأمقاومةزيادةفي(اإلنشائيين

ادوأفرأنتوتعلمالمنزلفيالحريقإطفاءوسائلأووسيلةتوفرأنيجب12.

.استعمالهاطريقةالبالغيناألسرة

تابع





ل لاز  ل حدوث  الز  ب  ق 

في المدرسة: ثانياً 

وصا ًخصأرففعلىالموضوعةأوالمعلقةلألشياءالقويالتثبيتضرورة1.

.المدرسةفصولفي

المدرسينمعالزالزلمواجهةفياألمانوسائلومناقشةعرض2.

.المدرسةفيوالمسؤولين

.الزلالزحدوثوبعدأثناءلهماألمثلبالسلوكوتدريبهمالتالميذتعريف3.

زالزلالوقوعأثناءالتصرفكيفيةعلىالفصولفيعمليةتجاربإجراء4.

.وبعدها



ل لاز  ل حدوث  الز  ب  ق 

في العمـل: ثالثاً 

.عملاللطبيعةطبقا ًالزالزلحدوثوبعدأثناءلتنفيذهاطوارئخطةإعداد1.

طةختنفيذفيالمستوياتكافةفيالعاملينلكلالمسؤولياتتحديد2.

.ذلكعلىعمليةبتدريباتوالقيامالزالزلحدوثوبعدأثناءالطوارئ

.العملمكانفياألمانوسائلتوفير3.





الالزلزحدوثاثناءاالمثلالتصرف
في المنزل

أماموخصوصا ًالهلعأواإلنزعاجتظهروالبهدوءوتصرفتماسك1)

حاالتفمعظمخارجةأوالمبنىداخلسواءمكانكفيإبقالصغار

.المبانيمنالخروجأوالدخولأثناءتحدثاإلصابة

عنتعدواب(المبانيعنبعيدا ً)مفتوحمكانفيقفالخارجفيكنتإذا2)

وأبراجهاالكهربائيةالقوىوخطوطالكهرباءأسالكأسفلالوقوف

.الجسورعنبعيدا ًوكذلك

.والمراياالزجاجيةالنوافذعنإبتعدمبنىداخلكنتإذا3)

أحدأوBeamsالكمراتتحتأواألعمدةأحدعلىإستندنيلمبااداخل4)

األبوابتحتأوقويةمنضدةأيتحتأدخلأوالمبنىبوسطاألركان

.الداخلية



الالزلزحدوثاثناءاالمثلالتصرف
في المنزل

تعمالإستجنبكذلكالمبانيداخلالسلمإستعمالأوالوقوفعنإبتعد5)

.المصاعد

.اإلضاءةفيالشموعوالالكبريتتستخدمال6)

.ذلكمنتمكنتإنالرئيسيةالغازصماماتإغلق7)

.والصينيالكتبخزاناتبجوارالوقوفتجنب8)

حتىوانتظرالعلويةوالطرقالجسورعنإبتعدسيارةفيكنتإذا9)

ظروانتالسيارةمحركاوقفالعاديةالطرقعلىكنتإذا.الهزةتنتهي

.الهزةتنتهيحتىمناسبمكانفي

تابع



الالزلزحدوثاثناءاالمثلالتصرف

في العمل

عنداً بعيوالبقاءالثابتةالقويةاألثاثقطعأوالمكتبتحتاإلحتماء1.

.النوافذ

أحدإلىاستندالشديدوالتأرجحاالهتزازحيثالمرتفعةالمبانيفي2.

تةالثابالقوياألثاثمنقطعةتحتباالحتماءعليكأوالمبنىأعمدة

تابع



الالزلزحدوثاثناءاالمثلالتصرف

في المدرسة

أمامالهلعأواالنزعاجابداءوعدمالفصلفيالمدرسهدوءأن1.

.البشريةالخسائرتقليلفيأساسيعنصرهوالتالميذ

ذالنوافمنالفصلمنالخروجبعدمالتالميذيقنعأنالمدرسعلى2.

.الزجاجية

لهزةاانتهاءحتىوانتظرالمبانيعنابتعدالمدرسةفناءفيكنتإذا3.

قالسائتوقفبعدحتىمقعدكتتركالالمدرسةسيارةفيكنتإذا4.

.السيارةمشرفارشاداتواتبع

تابع







ةأبتعد عن الثريات المعلق

ضرورة استعمال اقفال محكمة 

البواب الخزائن

إذا كنت في المنزل أو داخل

مبنى أثناء حدوث الزلزال



أو ال تستعمل المصعد أثناء

بعد حدوث الزلزال مباشرة

ال تنزعج وتسارع بالخروج ابق

داخل المبنى واحتم تحت الزوايا 

الخرسانية

إذا كنت في المنزل أو داخل

مبنى أثناء حدوث الزلزال



االحتماء بين االعمدة 

والزوايا الخرسانية

عن اثناء حدوث الزلزال ابتعد فوراً 

النوافذ الزجاجية

إذا كنت في المنزل أو داخل

مبنى أثناء حدوث الزلزال



أبتعد عن جسر المشاه

حاول االبتعاد عن الجسور ثم

اوقف السيارة حتى انتهاء الهزة

أثناء حدوث الزلزال إذا 

ارةكنت سائراً أو في السي



(البالكونات)أبتعد عن الكتائف المعلقة 

ابتعد عن االشجار الضخمة

أثناء حدوث الزلزال إذا 

ارةكنت سائراً أو في السي



أثناء حدوث الزلزال إذا 

ارةكنت سائراً أو في السي



ل لاز  عد حدوث  الز  ب 

في المنزل

تقديميمكنكاصاباتهناككانتإذااآلخرينوسالمةسالمتكمنتأكد1.

.األوليةواالسعافاتالمساعدة

أوأعطالحدوثحالةفيوالكهرباءوالغازوالصرفالماءخطوطإفحص2.

.الرئيسيةالصماماتاغلقبهاتلفيات

تعملاسإشعالوسيلةأيأوالكبريتتستعملالالغازأنابيبفحصعند3.

اإلحساسعند.التسربمكانالكتشافرغويةمادةأيأوالشمحاسة

ماماتالصواغلقواألبوابالنوافذجميعإفتحالمتسربالغازرائحةبوجود

.بالطوارئواتصلالمكانوغادرالرئيسية

.طوارئتعليماتهناكيكونفقدالراديواستعمل4.



ل لاز  عد حدوث  الز  ب 
في المنزل

اتصاالتهمبالقياماألزمةإدارةعنللمسؤولينالفرصةإلتاحةالتليفونتستعملال5.

.أهميةاألكثر

يةالزجاجالنوافذبجوارمكشوفةموضوعةكانتمأكوالتأيتشربأوتأكلال6.

.الهزةنتيجةالمكسورة

.واألحجارالمكسورالزجاجمنللحمايةقويحذاءارتدي7.

دسمهنبواسطةالفحصيتمثمسكانهبواسطةمبدئيا ًالمبنىفحصيجب8.

المختصالمهندسرأياذافورا ًاالفرادمنالمنشأاخالءيتم.متخصص

.ذلكضرورة

.إخالؤهاتمالتيالمبانيعنابتعد9.

بعإت.االنزعاجتبديوالذلكفتوقعالقويةالزالزلبعدتوابعتحدثماعادة10.

.التوابعهذهحدوثحالةفيالسابقةالتعليماتنفس

تابع



ه ال تستعمل الموقد وافحص

قبل االستعمال



ل لاز  عد حدوث  الز  ب 

في المدرسة أو 

العمل
.العملأوالمدرسةفيالطوارئعنالمسؤولينارشاداتبدقةاتبع1.

.لألخطارتجنبا ًالمهدمةالمناطقتدخلال2.

.راراالستقحالةإلىالوصولحتىالزالزلحدوثبعدالتلفمنمزيدحدوثتوقع3.

وليةاألاالسعافاتبأعمالوالقيامالتالميذجميعسالمةمنيتأكدأنالمدرسعلى4.

.للمصابين

.ويهملذالتالميذصغارتسليممنبأنفسهمالتأكدالمدرسةفيالمشرفينعلى5.

.ةالمدرسمنالخروجتنظيموكذلكالدراسيةالفصولمنالخروجعمليةتنظيم6.

تابع



ة تزداد تأثيرات الهز

افي الطوابق العلي


