
هنگام حضور در منزل 

حين وقوع زمين لرزه   

ペルシャ語



راهنماي حادثه 
فارسي

!! توجه 
.زمين لرزه هاي زيادي در ژاپن رخ مي دهد      

و زمين  1995 در  Hanshin-Awaji  زمين لرزه   
با وجود خسارت   2004 در Niigata Chuetsu  لرزه  

هاي جاني و مالي فراواني که بر جاي گذاشتند،       
در آينده فارغ از        .  تجربيات ارزشمندي حاصل آوردند   

زمان و مکان وقوع يک زمين لرزه، آمادگي ذهني و      
.فيزيکي ضروري مي باشد 

 Ibarakiحکومت محلي  
Ibarakiانجمن بين الملل     



آرامش خود را حفظ و امنيت خود را تامين کنيد

زير يک ميز مقاوم پناه بگيريد و سر خود را با چيزي نظير بالشت    
. مواظب اجسام در حال سقوط و وسايل خانه باشيد     .  محافظت کنيد    

. استفاده کنيد   ) کفش(از پاپوش , جهت حفاظت از خرده هاي شيشه   

حين آتش سوزي

هر گونه وسيله اي که موجب آتش سوزي     .  تمام شيرهاي گاز را ببنديد  
از آتش  , در صورت وقوع آتش سوزي.  مي شود را خاموش کنيد 

در صورت عدم  .   خاموش کن جهت اطفاع سريع حريق استفاده کنيد     
.   در جريان بگذاريد 119آتش نشاني را با شماره  ,  امکان 



احتمال آسيب وارد شدن به ساختمان هست که منجر به      , بعد از هر زلزله  
جهت اطمينان خاطر از    . قفل شدن ناخواسته در و پنجره ها مي شود  

در يا پنجره اي را باز بگذاريد  ,  خروج آسان

راه هاي خروج ممکن را بررسي کنيد 

هنگام تخليه  
ت   از استفاده از اتومبيل به دليل ايجاد ترافيک و ايجاد وقفه در عمليا   

امداد خودداري کنيد و تا حد ممکن از بهمراه داشتن وسايل غير                
.ضروري اجتناب ورزيد 



فرم ايمني
. لطفا فرم زير را تکميل کنيد        

نزديک ترين مرکز امداد 
:نام

:شماره تلفن
 هاي ضروريشماره تلفن

آمبوالنس / آتش نشاني
پليس

مرکزمديريت حادثه شهري  

:بيمارستان   
:شرکت برق
: شرکت آب
: شرکت گاز

:کنسولي/ سفارتخانه    



کسب اطالعات 

فرکانس هاي راديوئي 

جهت کسب اطالعات صحيح به برنامه   
.هاي راديو و تلوزيون توجه کنيد



وقتي در فضاي باز هستيد          
و عالئم  , اجسام در حال سقوط  , مراقب شيشه هاي شکسته    

و غيره , ماشين هاي فروش اتوماتيک   ,  حفاظ ها . باشيد
از قدم زدن در معابر تنگ و حاشيه هاي کوهستاني       . باشيد

.   و سواحل دريا بدليل ايجاد امواج سهمگين خودداري کنيد         
. لطفا به اماکن امن پناه ببريد      

چنانچه در حال رانندگي هستيد مراقب نشست ناگهاني جاده          
از سرعت خود بکاهيد و به سمت چپ جاده حرکت     .  باشيد
تاسيسات , از پارک کردن در مجاورت پمپ بنزين . کنيد 

جهت    . و زير پل عابر پياده خودداري کنيد  , فشار قوي گاز  
.     دريافت اطالعات ضروري به راديو گوش فرادهيد     

وقتی در حال رانندگی می باشيد 



امواج جزر و )/ سونامی(
مد

سونامي به امواج سهمگيني که در اثر زلزله ايجاد    
امواج سونامي با امواج  . مي شوند اطالق مي شود

معمول تفاوت دارند و از قدرت تخريب باالئي  
 سانتيمتر    10حتي امواجي با ارتفاع  . برخوردارند

در نواحي ساحلي در  . هم مي توانند خطرناک باشند 
, صورت بروز زمين لرزه شديد يا طوالني مدت

بالفاصله به ارتفاعات که تا حد امکان از ساحل   
.فاصله دارند پناه ببريد 



در مواقع حادثه که برقراري تماس تلفني با    
سرويس NTTمناطق  آسيب ديده دشوار است 
پيام مخصوصي دائر کرده که در صورت   
برقرار بودن هشدارها را از طريق راديو و 

جهت استفاده از اين  . تلوزيون منتقل مي کند
تماس گرفته و با “ 171”با شماره , سرويس

دنبال کردن دستورات جهت ثبت يا شنيدن پيام   
.اقدام کنيد

تمامي شرکت هاي خدمات تلفن همراه سرويس    
پيامي راه اندازي کرده اندکه اين امکان را به  
شما مي دهد که با فرستادن پيامي مردم در   
سرتاسر کشور از وضعيت شما با خبر مي  

جهت کسب اطالعات بيشتر با شرکت . شوند
.خدمات تلفن همراه خود تماس بگيريد  

سرويس هشدار پيام تلفن همراه 

سرويس پيام تلفنی حين حادثه   



سنجش قبل از حادثه   

شرکت در دوره هاي آموزشي پيشگيري حادثه  

اطمينان حاصل کردن  از نزديکترين مرکز امداد  

تعيين قرار با اعضاي خانواده جهت جمع شدن    
در يک مکان مشخص در صورت جدا افتادن   

حين وقوع حادثه  

خريد مبلمان با چارچوب فلزي بدليل تعادل   

قرار دادن وسايل ضروري در محل مناسب

 ليتر به ازاي هر فرد در 3ذخيره آب به ميزان  
روز

آماده داشتن آتش خاموش کن و چراغ قوه 



ضروريات
ليست اقالم ضروري 

غذا

پوشاک

آب آشاميدني 
 غذا

چاقو و در باز کن   
...و 

وسايل گرانبها

جوراب و لباس زير
حوله 
چتر 

چراغ قوه 
فندک  
کبريت
شمع

راديو جيبي 
باطري

دارو هاي ضروري
پتو و پارچه ضد آب

دستکش کار 
کاله خود يا حفاظ سر

طناب 
...و 

پول نقد و سکه براي 
تلفن همگاني 

کپي کارت بيمه
گذرنامه  

مجوز اقامت 
دفترچه حساب   



فرهنگ لغات حادثه 
لغات ژاپني زير معموال حين حادثه بکار مي   

.روند
(Shingen)مرکز زمين لرزه

محلي زير زمين که زمين لرزه از آنجا به وقوع مي  
.پيوندد 

زمين لرزه اي که بعد از زمين لرزه شديد اوليه 
. اتفاق مي افتد 

پيامي که در آن از مردم خواسته مي شود نسبت به  
.وقوع حادثه محتملي آماده باشند    

نسبت به وقوع يک حادثه عظيم  

محلي که حين حادثه به جهت ناامني خانه بايد در    
.آنجا پناه گرفت 

مدرکي که بر آسيب ديدگي حين حادثه گواهي مي  
جهت بهرهمند شدن از تخفيف يا معافيت   ( دهد 

)مالياتي  

امن بودن يا نبودن

تحمل خسارت حين حادثه   

(Chuiho)توصيه ايمني 

(keiho)هشدار 

(hinanjo)پناهگاه   

(risaishomei)گواهي آسيب ديدگي 

(anpi)امنيت 

(higai)خسارت   

(Voshin)پس لرزه 



فرم ايمني
. لطفا فرم زير را تکميل کنيد        
اطالعات شخصي

:نام
:آدرس
:شماره تلفن
:تاريخ تولد 

:جنسيت :گروه خون
: مليت 
:زبان

:محل کار

:شماره تلفن اضطراري

اطالعات خانوادگي   
:اسامي

):تحصيل/محل کار(شماره تلفن 



.دوستان و همسايگان خود را هم مطلع کنيد  

بدقت به توصيه هاي ماشين هاي اطالع جمعي و   
.ايستگاه هاي هشدار حادثه گوش فرادهيد 

از شايعات پرهيز کنيد و اطالعات صححيح را    
از رسانه هائي نظير راديو و تلوزيون دريافت   

.کنيد

از آشاميدن آي شير يا چاه تا زمان تائيد سالمت    
.آن حودداري کنيد 

حين ورود به ساختمان دست و صورت خود را   
.شسته و لباس هاي خود را به پاکتي منتقل کنيد 

تمام در و پنجره ها را ببنديد و وسايل تهويه را  
.خاموش کنيد 

تا کسب خبردر ساختمان بمانيد     

.  موجود استIbarakiيک راکتور اتمي در استان  
آرلمش خود , در صورت اعالم شرايط اضطراري

را حفظ و سعي در کسب اطالعات صحيح داشته 
. باشيد 

در هنگام حادثه اتمي    



به دقت به گزارشات هواشناسي   
توجه کنيد و در صورت اعالن 

به , عمومي مبني در تخليه محل 
.يرعت اقدام به تخليه کنيد

از نزديک شدن به دکل هاي برق خودداري  
.کنيد

در . از رفتن به محيط هاي باز خودداري کنيد 
صورت لزوم از کاله خود يا کاله محکم استفاده  

.کنيد

در ژاپن از تابستان تا پائيز طوفان هاي سهمگين    
و رانش زمين , سيل, همراه با بارش هاي شديد

نکات زير بايد   , بر اين اساس. بوقوع مي پيوندد
:رعايت شوند

در هنگام طوفان   

آمادگي براي مواجه با اقسام ديگر 
حادثه 



آمادگي در مقابل طوفان و سيل
محل سکونت شما بايد کامال امن باشد و هر    

.گونه تُامير ضروري بايد انجام شود  
.پشت دري ها بايد بسته شوند 
,  نظير آشغال داني(همه گونه وسايل خارج 

.از منزل بايد به داخل منتقل شوند...)و , گلدان
ناودان ها و مسير فاضالب بايد از هرگونه    

.پسماند تمييز شوند  
, چنانچه در مناطق سيلگير زندگي مي کنيد   

مبلمان و وسايل برقي را باالتر از سطوح زمين  
.قرار دهيد

, راديو جيبي, در مواقع خاموشي چراغ قوه 
.بهمراه داشته باشيد... و 



يادداشت  

انتشارات 

تماس  
Ibarakiانجمن بين الملل     

امور بين الملل    
 Ibarakiحکومت محلي    

Ibarakiانجمن بين الملل     


