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  یخبندان و شدید برف بارش

 نيز ارندد را ماليم هايزمستان تجربه كه مناطقي در حتي. شود منطقه يك فلج باعث تواندمي فرسا طاقت سرماي و سنگين برف ريزش
 تادناف كاراز ها،جاده شدنبسته شديد، تندبادهاي سيل، تواندمي زمستاني هايتوفان. داشت را شديد سرماي و كوالك انتظار توانمي

 به كشور شمال كوهستاني نواحي و هاجاده اكثر در كه است حوادثي از يخبندان و شديد برف بارش. باشندداشته دنبال به را برق خطوط
 قابل عمق تا زمين بستن يخ سبب است ممكن معمول غير سرماي. آوردمي ببار فراواني مالي و جانبي خسارات و پيوندندمي وقوع

 .بردارند ترك است ممكن فاضالب و آب هايلوله آن اثر بر كه شود ايمالحظه

  

 ویخبندان شدید برف بارش وقوع از قبل اقدامات

 اتتجهيز به را برف زدن كنار براي لوازمي يا و بيلچه پارو، آمد، و رفت سهولت براي شن جاده، يخ كردنآب براي نمك مثل تجهيزاتي
 .كنيد اضافه خود بحران زمان

 .است مهم پايين بسيار دماى در شور شيشه درآب الكل همچون افزودنيهايى و رادياتور براى يخ ضد از استفاده

 .زند مي يخ زياد سرماى در شور شيشه آب

 .باشيد داشته گرم لباس خانه در

 .باشد دسترس در سيار روشنايي يا و قوه چراغ هميشه

 . باشيد داشته آماده منزل در هميشه را اوليه كمكهاي و امداد كيف

 . كنيد توجه تلويزيون و راديو هواشناسي هاي گزارش به همواره

 در كه ، را انتظامي نيروي هاي قرارگاه و نشاني آتش ، ها درمانگاه ، راهداري ، احمر هالل جمعيت مانند ، امدادرساني مراكز نزديكترين
 .كنيد شناسايي ، كنند كمك شما به تواند مي حادثه هنگام

 .كنيدتأمين كافي اندازه به گرما براي مناسب سوخت شود، قطع سوخت اصلي منبع رودمي احتمال كه ازآنجا

 نيز و هاپنجره پوشاندن ها،پنجره و در شكاف درزگيري ديوارها، بنديعايق با.  شومينه يا بخاري در سوزاندن براي خشك چوب مثال براي
 .شويد زمستان آمدن مهياي توفان مناسب هايپنجره نصب

 .نيدك آماده قبل از را باشند خوبي سرپناه تجهيزات يا و احشام ها،همسايه خانواده، براي است ممكن كه را هاييجا و سايبان طويله، خانه،

 .دوركنيد را رودمي توفان طول در شانسقوط امكان كه را درختان هايشاخه

 .دانندمي را آن محل خانه اعضاي تمامي شويد مطمئن قرارداده، دسترس در را نشانيآتش كپسول

 .دهدمي رخ گرمايي منابع مورد در ايمني نكات نكردن بخاطررعايت كه خانه سوزيآتش

 .باشد مفيد تواندمي هالوله تركيدن زمان بياموزيد را آب اصلي شير بستن نحوه

 .كرد بايد چه هاهمسايه و ناتوان سالخورده، افراد به كمك هنگام كه بياموزيد

 مكك كارشناس يك از كندنمي كار خوب ناودان چنانچه آب، يا برف توده سنگين وزن برابر در خانه بام استحكام ميزان بررسي براي
 .بگيريد

 



 :نماييد بررسي را خود خودروي

 .دارد ضديخ خودرو كه شويد مطمئن زدگييخ از جلوگيري براي

 .كنيد استفاده آن از لزوم صورت در و باشيد داشته چرخ زنجير حتما

 .باشند تميز بايد نيز باتري هايقطب باشند شرايط بهترين در بايد خودرو باتري و احتراق شبكه وضعيت

 .كنيد بررسي خوب را ماشين روغن و آب ميزان و هادنده ترمزها،

 .كنيد تعويض نياز صورت در را سوخت و فيلترهوا

 .كاركنند بخوبي بايد زدايخ و بخاري

 .كنيد تعمير يا و تعويض را آن خرابي درصورت نباشد مشكلي يا روزنه تا كنيد بررسي را اگزوز هايلوله

 .كنيد بررسي را آن كيفيت و روغن ميزان

 .دهندنمي انجام را موردنظر كاريروغن و شوندمي سفت پايين دماي در ترسنگين هايروغن

 .شويد مطمئن خودرو ترموستات كار درستي از

 .پرنگهداريد ار هاشيشه شستشوي آب منبع كنيد،رفع را اشكالي هرگونه كاركنند درست بايد ماشين جلوي شيشه تجهيزات و پاكنبرف

 .ببريد بكار خودرو در زمستان مناسب الستيك

 .پرنگهداريد را باك از نيمي حداقل همواره زمستان، فصل درطي

  

 كخورا آب، اضافه، باتري باتريي، راديو قوه،چراغ پارو، يا و كوچك جاروي بيلچه؛ عدد يك داراي كه باشد اضطراري لوازم داراي بايد حتما خودرو هر در
 اي زنجير رشته دو پتو، ضروري، و الزم داروهاي كوچك، چاقوي يك با همراه اوليه هايكمك كيف اضافي، دستكش و جوراب كبريت،كاله، سبك،
 .باشد شبرنگ و بكسل سيم جاده، در پاشيدن براي شن و نمك طناب،

  

 هاريه از ظتمحاف براي درضمن نشود، فراموش كاله بپوشيد، گرم ولي سبك راحت، مناسب، لباس دست چند سنگين لباس دست يك پوشيدن جاي به
 .بپوشانيد گردنشال با را خود بيني و دهان

  

 

 

 

 



 ویخبندان شدید برف بارش وقوع حین اقدامات

  .بگيريد پناه ومطمئن امن درمكان ويخبندان شديد برف بارش وقوع هنگام

 .بپرهيزيد ناگوار و بد بينيهاى پيش و كننده مايوس حرفهاى از خانواده روحيه حفظ براي

 .شود بدن باز قسمتهاى زدن يخ باعث دقيقه چند ظرف تواند  مى سخت بادهاى و شديد سرماى

 .بپوشانيد كامل بطور را پاها و دستها بدن، تمام پس

  

 پاچه و هاآستين سر و يقه اقدام اولين در است بهتر پس شود  مى وارد براحتى نيز سرما و شده خارج سرعت به بدن باز نقاط از بدن گرماى كنيد توجه
 .كنيد جورابتان يا پوتين درون را شلوارتان هاى پاچه و ببنديد كش يا بند با را شلوار هاى

  

 .باشيد برق هايدكل و هاتيرك درختان، سقوط مراقب

 .دهيدگوش تلويزيون راديو، به الزم اطالعات و هواشناسي اخبار دريافت براي

 .كنيد حفظ را سوخت اتاق معمول دماي حفظ با لزوم، درصورت

 .كنيد خاموش را ديگر هاياتاق كنندهگرم هايدستگاه و بخاري گاهي از هر

  .بپيچيد هالوله دور به را روزنامه چنداليه يا و عايق ماده هر هالوله زدگي يخ از جلوگيري براي

 .بريزيد هالوله روي و بازكنيد آخر تا را داغ آب شيرهاي همه

 .نماند اتاق در سمي گازهاي تا بگذاريد روشن را هواكش كنيد،مي استفاده نفتي چراغ از وقتي

 .قراردهيد اشتعال قابل اجسام از زياد خيلي فاصله با امكان درصورت و كنيد نفت دوباره خانه از بيرون در را نفتي چراغ

 بلق  كنيد ريزى برنامه آن بندى جيره براى بودن كم صورت در و نموده بينى باز خود خانواده روزه چند نياز جهت را منزل در موجود آب و  غذايى مواد
 .دهيد اطالع بستگان از يكي به را خود حركت زمان و مقصد، آدرس امكان درصورت منزل از خروج از

 .كنيد صحبت ضروري كامالً مواقع در فقط و كنيد محافظت سرد هواي ورود از را هاريه و بپوشانيد را دهانتان هستيد خانه از بيرون وقتي

 .بردمي بين از سرعت به را گرما مرطوب لباس چون كنيد، عوض را خود خيس هايلباس نيايد پيش مشكلي و نشويد بيمار اينكه براي

 .باشيد بيني نوك و گوش نرمه پا، شصت ها،انگشت انتهايي قسمت در پريدگيرنگ و شدن كرخت مثل سرمازدگي عاليم مراقب

 .كنيد كمك درخواست مشكل، مشاهده درصورت

  

 

 

 

 



 :شد مشاهده بدن دمای شدید افت عالیم اگر

  

 رمانيد مراكز به را مصدوم كنيد،و گرم را بدنش حياتي مراكز بپوشانيد، پتويي در را او و درآورده را خيس هايلباس ببريد؛ گرمي جاي به را مصدوم
 .دهيد انتقال

 هستيد رانندگي درحال اگر

 باشد، پر ماشينتان سوخت مخزن

 تا مداديا مراكز با تماس از پس شد خراب نقليه وسيله كه صورتي بمانيددر اتومبيل داخل در كمك رسيدن تا شد خراب اتومبيلتان كه صورتي در
 .باشيد امان در درنده حيوانات جمله از و آن از ناشي عوارض و سرمازدگي خطر از تا بمانيد اتومبيل داخل در الزم امدادي هايكمك رسيدن

 .كنيد خودداري اتومبيل دادن هل مانند ، نتيجه بي و كننده خسته هاي فعاليت انجام از

 .دكني حركت آرامى به سنگين دنده با و برداشته را چرخها جلوى برف ابتدا است كافى ، است رفته فرو برف درون شما ماشين كه صورتى در

 .برداريد داريد ماشين عقب صندوق در پوشاك آنچه هر اقدام اولين در جاده در يخبندان و شديد برف بارش در ماندن صورت در

 .كرد خواهيد پيدا نياز آنها همه به كه باشيد مطمئن

 .كنيد تن بر ماشين داخل در را آن داريد همراه به خواب كيسه كه صورتى در

 كمك، براى ماشين زاپاس الستيك زدن آتش با توانيد مى اند، نرسيده شما به هنوز امدادى نيروهاى و رسيد پايان به شما ماشين سوخت كه صورتى در
 .كنيد استفاده خود جان نجات براى آن گرماى از سوزد مى الستيك كه زمانى تا و كنيد ايجاد دود عالمت

  

 (.اشدب مي موتور روغن همچون ديگر اشتعال قابل مواد يا و نفت به آغشته پارچه بنزين، از كردن استفاده الستيك، زدن آتش براي روش بهترين)

 .كنيد رانندگي لزوم درصورت تنها

 كنيد انندگير اصلي جاده در بگذاريد، درميان ديگران با را خود برنامه و كنيدرانندگي روز در باشيد، داشته درنظر مواردرا اين هستيد كار اين به مجبور اگر
 .نكنيد عبور ميانبرها از و

 :ايدافتاده گير ماشين در ويخبندان شديد برف بارش وجود بخاطر اگر

 .كناربكشيد جاده از

 .كنيد آويزان كمك درخواست براي اضطراري نشانه يا پارچه پنجره يا و ماشين راديو آنتن از و بگذاريد روشن را خطر چراغ

 .بگيريد پناه آن در بتوانيد كه ببينيد نزديكي آن در را ساختماني مگراينكه نيفتيد براه پياده ابداً

 برف در رويپياده براي ولي باشد نزديك ساختماني است ممكن واينكه نيايند، بنظر واقعي هافاصله است ممكن برف بارش بخاطر كه باشيد مراقب
  باشد دور خيلي عميق

 .كنيد روشن دقيقه 01 حدود ساعت يك هر را ماشين موتور و بخاري بمانيد گرم اينكه براي

 .كنيد پاك اگزوز لوله از را هابرف نوبت به و بازكنيد هوا تهويه براي را باد سمت به هايپنجره از يكي است روشن ماشين موتور وقتي

 .است منواكسيدكربن سمي گاز با مسموميت از جلوگيري بخاطر كار اين

 .كنيد استفاده پتو عنوان به خود كت از شويد جمع هم دور همگي

 .باشد بيدار اوقات تمام در نجات گروه آمدن تا نفر يك بايد حتما بخوابيد، نوبتي



  باشندمي شما ديدن به قادر امدادگران و نجات گروه اينصورت در كه بگذاريد روشن را داخل هايچراغ درشب

  ايدمانده تنها دورافتاده مكاني در اگر

 باز ضاييف در بزرگ حروف با درخت شاخه يا و سنگ از استفاده با آيندمي منطقه جستجوي به كوپتر هلي با كه كساني و امداد گروه توجه جلب براي
 .بنويسيد را كمك كلمه

 .باشدكرده عبور شما از كوالك كهبشرطي البته بيفتيد راه به پياده و رهاكرده را ماشين  ضرورت، درصورت

 ويخبندان شديد برف بارش وقوع از بعد اقدامات

 .نكنيد فعاليت و تقال زياد زنيدمي پارو را هابرف وقتي

 .است زمستان در مير و مرگ علت ترينعمده كه شودمي قلبي حمله باعث كار اين چون

 .دهيد ورزش را خود پاي و دست و كنيد نرمش كمي آمدن بيرون از قبل پاروبزنيد را هابرف استالزم اگر

 


