
 

  جرايي سومين تمرين  سراسري زلزله و ايمنيدستورالعمل ا
  

مديران و مربيان گرامي با توجه به نزديك شدن به اجراي سومين تمرين سراسري زلزله و ايمني خواهشمند است 
در صـورت امكـان از   . دكنيمطالب ذيل را در ابتدا مطالعه نماييد و سپس  تمرين زلزله وايمني را در مهد خود اجرا

حوه اجراي تمرين گزارشي مكتوب همراه با عكس تهيه كرده  و در اختيار كارشناسان مربوطه سـازمان بهزيسـتي   ن
  .قرار دهيد

  
  مقدمه 

كوچك و بزرگي اسـت كـه در نقـاط     يكي از انواع سوانح طبيعي كه كشور ما همواره با آن مواجه است زلزله هاي
زله ها شاهد تلفات انساني و خسـارات اقتصـادي جبـران ناپـذيري     در پي رخداد اين زل. مختلف به وقوع مي پيوندد

  . بوده ايم
  با توجه به تجارب بدست آمده كودكان و نوجوانان همـواره يكـي از آسـيب پـذيرترين اقشـار جامعـه در برابـر زلزلـه        

ي مانند زلزلـه  آسيب پذيري اين گروه از يك سو و ضرورت تدوين برنامه هايي براي هدايت مديريت بحران. اندبوده  
در مهدهاي كودك از سوي ديگر موجب شد كه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسـي و مهندسـي زلزلـه در تـاريخ     

ساله با سازمان بهزيستي كل كشور حركتي را در راستاي آمـوزش كودكـان،    5طي امضاء تفاهم نامه اي  1/11/80
  .مربيان و اولياء مهدها آغاز كند

به مدت  مجدداً 1385ز تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي و تمرين هاي ويژه در سالاين تفاهم نامه پس ا
ايـن تمـرين هـر سـاله در     .حاكي از اثربخشي، ضرورت و استمرار اين فعاليت اسـت سال  تمديد شد كه خود  5

كـاري  با همو در سـاير اسـتانها  16و 3،6تهران با مشاركت فتر امور كودكان استان تهـران و شـهر داري منـاطق    
ــي       ــزار م ــتان برگ ــر اس ــران ه ــديريت بح ــور و م ــتي كش ــازمان بهزيس ــود س ــار   .ش ــرد انتظ ــن رويك ــا اي   ب

گامهـاي  آگـاهي و آمـادگي   رود مديران، مربيان و اولياء مهدهاي كودك در اجراي هر چه بهتر فعاليتهـاي   مي 
  .نگ داشته باشندست مشاركتي پررا مؤثري برداشته و در روز اجراي تمرين كه نمود عيني اين آموزشها

 
 برگزار خواهد شد )18+2(ارديبهشت ماه 20روز  تمرين زلزله و ايمني در 

  
 

  را چگونه انجام دهيم؟ تمرين زلزله و ايمني
كتاب راهنماي تـدريس مفهـوم زلزلـه    مربيان عزيز مي توانند طي يك برنامه و الگوي مشخص و با استفاده از 

مفـاهيم زلزلـه،   ) ن المللـي زلزلـه شناسـي و مهندسـي زلزلـه     انتشارات پژوهشـگاه بـي  (  و نوار شعر وقصه  وايمني
روز تمـرين زلزلـه و ايمنـي    . پناهگيري صحيح ونكات ايمني در برابر زلزله را به كودكان كالس خود آموزش دهند



 

به ديگر افـراد منتقـل كننـد  و در اشـاعه      فرصت مناسبي است براينكه كودكان آنچه را در مورد زلزله آموخته اند
  :ه يكي از دوشكل زير انجام مي شودتمرين زلزله و ايمني ب .ايمني در جامعه نقش موثري داشته باشندفرهنگ 

  
  اجراي تمرين زلزله و ايمني در داخل مهد - 

الزم، تمرين زلزله و ايمنـي را   هاي توانند با هماهنگي مديران و مربيان مي
هاي  ا اجراي برنامهدر داخل مهد با دعوت از اولياء كودكان برگزار كنند و ب

مرتبط با موضوع زلزله و ايمني نكات آموزشي را از زبان ... نمايشي، شعر و
  .كودكان براي اولياء و ديگر مهمانان بيان كنند

  
  
  اجراي تمرين زلزله و ايمني در داخل پارك - 

  مند با توجه به توانايي و خالقيت خود هر ساله تعدادي از مهدهاي عالقه
  در تمرين زلزله و ايمني طلب و با هماهنگي سازمان بهزيستيبه صورت داو 
  كنند  شود شركت مي كه در داخل يك يا چند پارك بزرگ شهر برگزار مي 

  كنند هاي نمايشي متنوعي را اجرا مي و برنامه
  
  

  :شامل سه مرحله مي باشد پاركهاتمرين زلزله و ايمني در 
شعر زلزله و ايمني را به صـورت دسـته    در اين مرحله كودكان پارك؛ در راهپيمايي كودكان از محلهاي تعيين شده - 1

  .كنند خوانند و پالكاردهاي پيام هاي ايمني را حمل مي جمعي مي
قرائت قرآن، سرود ملي، شعر زلزله و ايمنـي،   از جملهدر جايگاه تعيين شده و اجراي برنامه ويژه  كودكان استقرار - 2

 .نمايش مرتبط با موضوع

توسـط تعـدادي از مهـدهاي    ... خميربـازي و  نقاشي يتهاي جنبي مرتبط با موضوع زلزله و ايمني مانندانجام فعال - 3
 .مجزا در كنار محل برگزاري تمرين هاي كودك به صورت غرفه

  
  :مديران و مربيان عالقه مند الزم است براي شركت در تمرين زلزله و ايمني نكات زير را در نظر داشته باشند

 كودك در تمرين شركت كنند؛ 20تا  15ز هر مهد بايد ا 

 همه كودكان بايد شعر زلزله و ايمني را حفظ باشند و بتوانند به طور دسته جمعي بخوانند؛ 

 نمايشـي،   ءمنـاطق خـود برنامـه   توانند با هماهنگي سرگروه و كارشناس مسؤالن بهزيسـتي   هر يك از مهدها مي
  را ترتيب دهند و در روز تمرين اجرا كنند وع زلزله و ايمنياي با موض بازي عروسكي يا مسابقه



 

  توضـيحات مربـوط بـه    (شـود؛   براي تمامي كودكاني كه در تمرين شركت خواهند كرد بايد گردنبند شناسايي تهيـه
 )ارائه شده است زيرگردنبند شناسايي در 

 پيام هـاي ايمنـي   (  شود؛ هك تهيهاي نقاشي كوچ به صورت پالكارد در مقواهاي بزرگ يا بوم يپيامهاي ايمن
 .ضميمه اين دستور العمل است

 .تعدادي از كودكان بايد براي مصاحبه با خبرنگاران تلويزيون از قبل آماده باشند - 

  
 سـن،  نام و نام خانوادگي كـودك،  :)گردنبند(عات مورد نياز داخل كيف اطال

شـماره   ادگي ونام و نام خانو شماره تلفن و نشاني منزل، ،گروه خوني كودك
يـا بـه    چنانچـه كـودك بيمـاري خاصـي دارد    و  تلفن يكي از بستگان كودك

  .اسيت دارد بر روي كارت نوشته شوددارويي حس
به والدين يادآوري كنيد گردنبنـد شناسـايي كـودك بايـد هميشـه      

  .هنگام ورود كودكان به مهد در گردنشان باشد بخصوص
  

    :اقدامات صحيح هنگام وقوع زلزله

 دارد؛ العمل صحيح باز مي خونسردي و آرامش خود را حفظ كنيد زيرا نگراني و اضطراب، شما را از عكس -1

و به در خروجي ساختمان نزديك هستيد به فضاي باز رفته و بـه دور از سـاختمانها و    بوده اگر در طبقه همكف - 2
 ديوارها قرار بگيريد؛

 از پنجره ها و درهاي شيشه اي فاصله بگيريد؛ - 3

...) تابلوها، قفسه ها و(دارند مانند از وسايلي كه امكان سقوط  ن هستيد بالفاصلهدر فضاي داخل ساختما اگر - 4
گيري  مطابق تصوير پناه ديوار داخلييا گوشه  هاي مناسب مانند زير ميز محكم، كنار  دور شويد و در يكي از محل

 كنيد؛

  
  
  
  
  
 
  
وسايل بازي، درختان و سـاختمان دور شـويد و يـك زانـوي خـود را بـه       در فضاي باز مانند حياط هستيد از  اگر  -  5

 .زمين زده و وسط حياط بنشينيد



 

  پيامهاي ايمني در برابر زلزله
با رعايت نكات ايمني همواره در برابر وقوع اين پديده طبيعي . كشور عزيز ما يكي از نواحي لرزه خيز دنياست -1

 آماده باشيم؛

 ي است كه بي توجهي و عدم آمادگي ما از آن بال مي سازد؛زلزله بال نيست، پديده طبيع - 2

 بياموزيم كه چگونه با زمين لرزه زندگي كنيم؛ -3

 با رعايت نكات ايمني، نتايج نامطلوب ناشي از وقوع زلزله را در جامعه كاهش دهيم؛ -4

 ايمن سازي خانه در برابر وقوع زلزله نياز به همكاري و آمادگي تمام افراد خانواده دارد؛ - 5

 سرعت عمل و پناهگيري مناسب به هنگام وقوع زلزله، ايمني شما را افزايش مي دهد؛ - 6

 به كودكان نحوه ايمن زيستن در مناطق زلزله خيز را بياموزيم؛ -7

 به ما نحوه ايمن زيستن در مناطق زلزله خيز را بياموزيد؛ -8

 هنگام وقوع زلزله آشنا كنيم؛ كودكان خود را پيش از وقوع زلزله با اماكن مناسب و نحوه صحيح پناه گيري -9

 افراد خانواده خود را تشويق كنيد تا نكات ايمني در برابر وقوع زلزله را مورد توجه و عمل قرار دهند؛ -10

 آيا خانه هايمان در برابر زلزله مقاوم هستند؟ -11

 هنگام وقوع زلزله از پنجره ها و قفسه هاي بلند دور شويد؛ -12

 پايه هاي آن را محكم بگيريد؛ هنگام وقوع زلزله زير ميز برويد و -13

 محل استراحت و نشستن خود را جايي دور از پنجره و لوازم قابل سقوط قرار دهيد؛ -14

 ساختمان مقاوم، ايمني شما را در برابر وقوع زلزله افزايش مي دهد؛ -15

اثر خرابي  ما كودكان در ساخت و ساز خانه هايمان نقشي نداشته ايم اما در زمان زلزله بيشتر از بزرگترها در -16
 .خانه هايمان آسيب مي بينيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

     

  
  

  متن شعر زلزله و ايمني
 آي بچه جون ، آي بچه جون
  گوش بده خوب با حوصله

  زلزله بي خبر مياد
  خونه هارو مي لرزونه

  اما اگه دانا باشيم
  ترسي نداره زلزله

  مي پرسي ايمني چيه
  پس گوش بده با زيركي
  بدون اينكه هول بشي

  گر گه نزديك ديوار نشستيا
  گر كه نزديك ميزي يا نيمكتا

  لوستر ها ،پنجره ها، قفسه ها   از  
  كنج ديوارها پيش ستون ها

  دويدن از تو ساختمون به بيرون
  رفتن توي آسانسور و راه پله
  توي فضاي باز اگر كه باشين

  اگر كه نزديك درختها هستي
  فورا بايستي دور بشي از اونها

  پس بچه هاي نازنين
  وقتي كه خوب بلد شدين

  به مامانها و باباها
  ا بزرگترابزرگتر

    هكه ترسيدن از زلزله بي معني

  بچه خوب ومهربون  
  برات بگم از زلزله

  زمين به لرزه در مياد
  آدما رو مي ترسونه
  با ايمني آشنا باشي

  مي ترسه اونكه غافله
  اونيكه غافل  كيه

  برات بگم يكي يكي
  هول بدي رو يا ديگران

  فورا سرت رو بپوشون دو دستي
  زود برو زير اون بمون بي حركت
  بايستي كه دور بشين اي بچه ها

  جاهاي امنن توي ساختمونها
  كار خطرناكيه آي بچه جون
  خطرناكه وقتي مياد زلزله

  خيلي خوبه از اون محل دور نشين 
  يا روي تاب و سرسره نشستي
  هم از تيرهاي برق و ساختمونها

  بخونين و ياد بگيرن
  برين تو خونه ها بگين

  به فاميلهاو آشناها
  گوش بكنين پيام ما  

  چاره كار رعايت ايمنيه
  

 
 


