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اين دستور العمل را برای اجرا در سال آينده نگھداريد

ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ :

سخنی با مديران محترم
زمان برگزاری مانور
چگونه مدرسه خود را در برابر زلزله ايمن تر کنيم
چند توصيه مھم )قبل از اجرای مانور(
برخی اقدامات نامناسب

سخنی مھم با مديران محترم
به منظور حسن اجرا و اطالع رسانی زمان و نحوه اجرای مانور  ،ھمه ساله دستور
العمل ويژه ای برای مديران تدوين و به مدارس ارسالی می شد .اما در نظر است
برای سال ھای آينده دستور العملی ثابت در اختيار مدارس قرار می گيرد تا چاپ مجدد
و تحميل ھزينه ھای آن کاسته شود ،بنابراين نگھداری اين دستور العمل به عنوان مبنا
و سند اصلی برگزاری مانور برای سال ھای آينده ضروری است و مفاد آن تا زمانی
که دستور العمل جديدتر تحول مدارس گردد .برای اجرا در مانور ھای سالھای آينده
الزم االجرا خواھد بود
گزارش ھای دريافتی از مدارس سراسر کشور و نتايج کارگاه آسيب شناسی مانور
مورخ  ٨٨/٥/٢٧ :نشان می دھد که متاسفانه دو اصل مھم و اساسی مانور يعنی
پناھگيری و خروج مناسب که اجرای مانور بر اين دو اصل مبتنی است  ،در مانور ھا
 ،کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسائل نمايشی مانند نشان دادن مجروحان و کشته
شدگان  ،آوار و تخريب که اھداف مانور را پوشش نمی دھند پرنگ تر شده است ؛
بنابراين از تمامی مديران و برگزار کنندگان تقاضا می شود  ،مبنا و اساس کار مانور
را بر دو اصل فوق يعنی پناھگيری و خروج قرار دھند تا در حد توان از خارج اشدن
از اھداف اصلی و تحميل ھزينه ھای غير ضروری جلو گيری بعمل آيد.
*مديران محترم به خاطر داشته باشيد  ،مقاوم بودن ساختمان ھای مدارس دارای اھميت
اساسی است .

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر
پس از برگزاری چند دوره مانور و بر اساس کارشناسی ھای به عنمل آمده روز  ٨آذر
برای اجرای اين فعاليت آموزشی انتخاب گرديده در روز مانور آژيری تحت عنوان
زنگ ايمنی در برابر زلزله بين ساعت  ١٠:٣٠- ١٠از طريق راديو سراسری و راديو
مراکز استان پخش خواھد شد از زمان شروع آژير که يک دقيقه به طول می انجامد تا
پايان دانش آموزان بايد در ھر مکانی که پناه گيری کرده اند بمانند پس از پايان آژير
با ھمکاری معلمان و معاونان دانش آموزان بايستی با آرامش مرحله خروج و رفتی به
حياط مدرسه را انجام دھند .

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارس ﺧﻮدرا در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﻳﻤﻦ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ
برای جلوگيری از ريزش احتمالی شيشه ھا،روی آنھا سلفونھای چسبی زده شودو يا
جلوی پنجره ھا پرده پاچه ای بلند يا پرده کرکره نصب شود.
ميز و نيمکت دانش آموزان از کنار پنجره فاصله داشته باشد
چراغھای آويز،تابلوھا،تخته سياه ھا،کمدھا،قفسه ھا و  ...در جای خود با بست مناسب
محکم شوند
کليد،پريز و سيم کشيھای برق،لوله کشی ھای گاز،آب و شير ھای اصلی آنھا بررسی
و نواقص احتمالی توسط متخصصين برطرف شود
در آزمايشگاھھا و کتابخانه،قفسه ھا با بستھای  Lشکل به ديوار محکم شوند
کامپيوترھا،دستگاھای چاپ و تکثير و نةاير آنھا با بستھای مناسب محکم شوند

راھروھا راه پله ھا و راھھای خروجی از وسايم غير ضروری مانند گدانھا،سطل زباله
و  ...که ممکن است پس از و قوع زلزله راه خروج را مسدود کنند،خای شوند

ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻬﻢ :
موارد زير تنھا جھت اجرای مانور نبوده و رعايت ھميشگی آنھا می تواند به ايمنی
دانش آموزان در ھنگام زلزله و يا خطرات ديگر کمک نمايند :
چنانچه درھای ورودی کالس ھا  ،آزمايشگاه و  ...به طرف بيرون باز شوند خروج
اضطراری با سھولت بيشتری انجام می شود.
کپسول ھای آتش نشانی  ،جعبه کمک ھای اوليه و  ...برای تمامی دانش آموزان قابل
دسترس باشد.
قفل و لوالھای درھای خروجی بازديد و از نظر فنی کنترل شوند.
وجود سيستم قطع اضطراری گاز می تواند خطرات ناشی از زلزله مانند آتش سوزی
را کاھش دھد.
چه در زمان پناه گيری و چه بعد از آن )خروج( از ديوار ھای بيرونی مدرسه و
ساختمان حتما ً فاصله گرفته شود.
توجه شود محلی که برای تجمع دانش آموزان در داخل حياط پيش بينی می شود بر
روی چاه آب يا فاضالب نباشد.
اماکن خطرناک مانند پنجره ھا  ،چاه فاضالب  ،ديوار ھای مدرسه و  ...برای داغنش
آموزان معرفی و عالمت گذاری شوند.
به منظور ذخيره آب برای بعد از وقوع زلزله از تانکر ھای بزرگ آب استفاده
شود،سعی شود تانکر آب در جايی مناسب و ايمن تعبيه شود

پنجره ھای مدرسه بويژه طبقه ھمکف،نبايد دارای حفاظ ثابت باشند،تا در زمان
اضطرار از آنھا استفاده شود
 -٩راه ھای خروجی حتما باز نگه داشته شوند
 ١٠در مدرسه برای ورود و خروج ماشينھای آتش نشانی و امدادی در زمان حادثه
مناسب باشد )از نظر ارتفاع و عرض(
 -١١در زمان حضور دانش آموزان در مدرسه،از قفل کردن درھای ورود و خروج
خودداری گردد
مراحل مانور صرفا با استفاده از روشھای توصيه شده در اين راھنماانجام شود

ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر
به محض پخش آژير از راديو تمامی افراد بايستی پناه گيری نمايند بدين منظور :
اگر در طبقه ھمکف ساختمانھای يک يا دو طبقه ھستيد و به در خروجی نزديک می
باشيد  ،به فضای باز و به دور از ساختمانھا و دريوار ھا رفته و روی زمين نشسته و
مراقب خود و اطرافيان باشيد
اگر در داخل کالس درس ھستيد  ،در زير ميز پناه گيری کنيد به اين صورت که يک
زانوی خود را به زمين زده و با دست پايه ھای ميز را محکم بگيريد

چنانچه صندلی کالس شما از نوع انفرادی و دسته دار است  ،بروی صندلی بمانيد و از
سر و گردن خود مراقبت کنيد

در صورتی که فضای کافی در زير ميز برای دانش آموزان وجود نداشت  ،بين دو
رديف ميز و نيمکت نشسته و يک زانوی خود را به زمين زده و با کيف  ،کتاب و يا
دست از سر خود مراقبت کنيد
راه پله ھا محل ھای مناسبی برای پناه گيری نمی باشند ولی اگر در زمان زلزله در آن
مکان بوديد سعی نکنيد از آنجا فرار کنيد بلکه کنار ديوار روی پله نشسته و با کيف و
کتاب يا دست از سر خودمراقبت کنيد و به ھيچ وجه به نرده ھای کنار پله تکيه دھيد .
در کالس درس گوشه ديوار ھای داخلی جای مناسب برای پناه گيری است  .در گوشه
ديوار نشسته و با کيف  ،کتاب و يا دست از سر و گردنتان محافظت کنيد.

اگر در راھرو ھستيد به کنار ديوارھای داخلی و دور از پنجره ھا و شيشه ھا برويد ،
سپس کنار ديوار نشسته و سر گردن خود را با کيف  ،کتاب و يا دست بپوشانيد

چنانچه در آزمايشگاه ھستيد در گوشه ديوار و به دور از مواد و مايعات قابل احتراق ،
سمی و قفسه ھای نگھداری آنھا پناه

بگيريد .

 -٧اگر در کتابخانه ھستيد از قفسه ھای کتاب دور شويد و در جای مناسبی مانند زير
ميز يا گوشه ديوار داخلی پناه گيری کنيد

 -٨اگر در حياط مدريه ھستيد از تيرکھای زمين بازی،سبد بسکتبال،ديوارھا و
ساختمانھا فاصله بگيريد و در وسط حياط مدرسه بنشينيد و مراقب خود واطرافتان
باشيد
برای پناھگيری به نکات زير توجه کنيداز پنجره ھا و درھای شيشه ای فاصله بگيريد
از کنا وسايلی که امکان سوقوط يا پرتاب دارند )تابلو ھا  ،گلدانھا  ،و  (...دور شويد
ج -چنانچه کالس شما وسايل گرمايی ماندد بخاری دارد از آن فاصله بگيريد
د -در طول مدت زمان پخش آژير محل خود را ترک نکنيد
تا سالھای گذشته چھارچوبی به عنوان مکان مناسبی برای پناه گيری می شدمتسفانه در
ساخت و سازھای چند سال اخير نحوه اتصال چھار چوب در به اسکلت ساختمان به

نحوی است که در زمان زلزله احتمال جابجايی آن زياد است بنابراين ددر حال حاضر
پناھگيری چھرچوب در باتوجه به تنوع در ساخت و ساز توصيه نمی شود .

پس از اتمام پخش آژير از راديو  ،از محل پناه گيری خارج و به حياط مدرسه برويد ؛
بدين منظور :
 -١خونسردی و آرامش خود را حفظ کرده و از ھجوم به سمت در ھای خروجی
اجتناب کنيد.
 -٢سعی شود با ھماھنگی و راھنمايی معلمان  ،دانش آموزان به نوبت و يکی پس از
ديگری از کالس خارج شوند.اين کار موجب می گردد از ازدحام در راه پله ھا
جلوگيری به عمل آمده و دانش آموزان صدمه نبينند.
 -٣دانش آموزان در محل پيش بينی شده در وسط حياط )به دور از ساختمان ھا ،
ديوارھا و چاه ھای فاضالب( تجمع کرده و روی زمين بنشينند و گروھی از دانش
آموزان با زنجير نمودن دست به يکديگر دور آنھا را احاطه کرده و از خروج آنھا
جلوگيری بعمل آورند.اين کار می تواند به کنترل دانش آموزان پس از زلزله کمک
زيادی نمايد.
 -٤پس از آنکه دانش آموزان مرحله خروج را انجام دادند مدير يا مسئول اجرای مانور
با آنھا در مورد نحوره اجرای مانور مدرسه و تاثيرات آن در باال بردن مھارت
ھای مقابله با زلزله و حتی مسائل روحی و روانی صحبت کند.
توجه  :چنانچه در مدرسه راه ھای خروجی متعددی وجود دارد با ھماھنگی ھای قبلی و
توجيه دانش آموزان  ،مسير خارج شدن از راھرو ھا و راه پله ھا از قبل بين کالس ھا
تقسيم و تعيين شود.معاونان و معلمان محترم الزم است در زمان خروج برای جلوگيری از
ھرگونه خطر احتمالی و آسيب ديدگی دانش آموزان  ،مراقبت ھای الزم را بعمل بياورند.

برخی اقدامات نامناسب
پناھگيری داخل حياط کنار ديوارھا ،ساختمان و اجسام خطرناک
پناھگيری در جاھای نامناسب مانند:
زير پنجره ھازير وسايل بازی
زير وسايل قابل سقوط
خروج از در کالسھا به صورت شتابزده ھمراه با ھجوم بردن و دويدن با سرعت به
طرف در خروجی
نشان دادن کشته ھا و مجروحھا که موجب ترس و دلھره می شود
مديران مدارس مسئوالجرا و نضارت بر حسن اجرای مانور ميباشند
با تجه به رويکرد جديد مانور،اوليای محترم مدرسه ميتوانند از فعاليتھای زير با
موضوعات زمين،زلزله،ايمنی،پناھگيری،خروج و  ...در جھت ترغيب دانسآموزان به
فعاليتھای فوق برنامھو افزايش دانسته ھای ايشان بھره گيری نمايند
در مقطع ابتدايی بھره گيری از روشھايی مانند نقاشی کاردستی و ...
در مقطع راھنمايی بھرھگيری از روشھايی مانند شعر و داستان و روزنامه ديواری و
...
در مقطع متوسطه بھره گيری از روشھايی مانند تحقيق و مقاله نويسی،طراحی پوستر
و ..

