
 

 ک داخل پار زلزله و ایمنی  اجرای تمریندستورالعمل 
 

هر ساله تعدادی از مهدهای عالقهمند با توجه به توانایی و خالقيت خود به صورت داوطلب و با 
هماهنگی سازمان بهزیستی می توانند تمرین زلزله و ایمنی را در داخل یک یا چند پارک بزرگ 
شهر برگزار نمایند. مدیران و مربيان مهدهای عالقه مند الزم است برای شرکت در تمرین نکات 

زیر را در نظر داشته باشند: 
 کودک در تمرین شرکت کنند؛ 20 تا 15از هر مهد  −
همه کودکان شعر زلزله و ایمنی را حفظ نموده و به  −

 طور دسته جمعی بخوانند؛
هر یک از مهدها ميتوانند با هماهنگی سرگروه و  −

های  مناطق خود برنامهکارشناس مسؤالن بهزیستی 
ی با یهاه ویژه مانند نمایش، بازی عروسکی یا مسابق

را پيش بينی نموده و در روز  موضوع زلزله و ایمنی
 تمرین اجرا کنند؛

کودکانی که در تمرین شرکت خواهند کرد باید گردنبند  −
شناسایی داشته باشند؛  

پيامهای ایمنی به صورت پالکارد در مقواهای بزرگ یا  −
  ؛بومهای نقاشی کوچک تهيه شود؛ ( پيام های ایمنی ضميمه این دستور العمل است)

 تعدادی از کودکان باید برای مصاحبه با خبرنگاران تلویزیون از قبل آماده باشند. -
 

 
 
 

 
 ،الف) راهپيمایی کودکان از محلهای تعيين شده در پارک

در این مرحله کودکان شعر زلزله و ایمنی را به صورت 
دسته جمعی ميخوانند و پالکاردهای پيام های ایمنی را 

 ؛حمل ميکنند
استقرار کودکان در جایگاه تعيين شده و اجرای  )ب

برنامه ویژه از جمله قرائت قرآن، سرود ملی، شعر 
 ؛زلزله و ایمنی، نمایش مرتبط با موضوع

انجام فعاليتهای جنبی مرتبط با موضوع زلزله و  )ج
ایمنی مانند نقاشی خميربازی و... توسط تعدادی 

 .های مجزا در کنار محل برگزاری تمرین از مهدهای کودک به صورت غرفه
 

 
 
 
 
 
 
 

مراحل اجرای تمرین داخل پارک 



داشتن كيف ( گردنبند)  شناسايي در مواقع عادي و يا بحران مانند زلزله بسيار ضروري است. چنانچ 
براي كودكان مشكلي ايجاد شود افراد مي توانند با توجه به اطالعات داخل آن به كودكان كمك كرده  

يا آنها را به خانواده و يا بستگانشان تحويل دهند. به والدين تاكيد شود داشتن آن هميشه، بخصوص 
 هنگام ورود كودكان به مهد در گردنشان الزامي باشد.

 

 
 
 

گردنبندهای کوچک چرمی که به شکل کيف ميباشند توسط اولياء برای کودکان خریداری شده و 
اطالعات مربوط به فرزند خود را بر روی یک کارت یادداشت و آن را داخل گردنبند قرار دهند.  

 ؛نام و نام خانوادگی  
 ؛سن 
 ؛گروه خونی 
 ؛شماره تلفن و نشانی منزل 
  نام و نام خانوادگی وشماره تلفن یکی از بستگان

  ؛کودک
  چنانچه کودک بيماری خاصی دارد و یا به دارویی

 حساسيت دارد بر روی کارت نوشته شود.
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات مورد نياز داخل کيف گردنبندی

   


