درس يازدھم :مانور زلزله  ،طرح ھا و منابع
زلزله ھای اخير مانند زلزله سال  2008در سيچوان )چين( با شدت  7.9ريشتر و زلزله سال  2005در کشمير به
شدت  7.6ريشتر ،نشان می دھند که بسياری از جوامع مدارسی استحکام الزم در برابر زلزله ندارند .بسياری
از مدارس مدرن -در اين جوامع -در وضعيت نامناسبی از لحاض استحکام قرادارند و احتمال می رود باعث
کشته شدن کودکان شوند .چنين مدارسی گاھی اوقات در ساختمانی قديمی واقع شده اند که مقاومت چندانی در
برابر زلزله ندارد .فرو ريختن چنين مدارسی را -بر اثر زلزله -می توان به ساخت و ساز و نگھداری نامناسب
نسبت داد )مورد بحث در درس  .(9با اين حال ،بيشترين جراحات و مرگ و مير اغلب بر اثر سقوط عناصر
غير سازه ای بوقوع می پيوندند )مورد بحث در درس  .(10در دروس  9و  10دانش آموزان خطرات سازه ای
و غير سازه ای در مدرسه و خانه و چگونگی کاھش آسيب ھای احتمالی اين خطرات را می آموزند .دانش
آموزان در اين درس  ،با اھميت برنامه ريزی برای توسعه و طراحی و ھمينطور چگونگی طرح واکنش ھای
اضطراری برای مدرسه آشنا خواھند شد .عالوه بر اين  ،اين درسھا دانش آموزان را به آزمايش ،ارزيابی،
بھبود ،و ارائه طرح اضطراری خود به مقامات مربوطه وادار خواھد کرد .برنامه ريزی  ،بررسی  ،آموزش و
آزمايش اجزای حياتی از طرح واکنش اضطراری موثری ھستند که می توانند موجب سرعت بخشيدن بازگشت
جامعه مصيبت زده به حالت عادی باشند .ھدف نھايی از اين درس برجسته کردن اھميت برنامه ريزی و تمرين
برای مقابله با زلزله است.
توجه! اين درس راھنمايی است برای تھيه و اجرای طرح واکنش اضطراری وتمرين درمدرسه .با اين حال،
عوامل مؤثرازقبيل مکان واستحکام سازه ای مدرسه ،درتعيين موثرترين طرح واکنش اضطراری برای آن نقش
مھمی بازی می کنند .به ھمين دليل ،اين درس به ھيچ وجه ھدايت کامل و يا مناسب برای آماده سازی طرح
واکنش اضطراری برای ھر مدرسه را فراھم نخواھد کرد .ھرجا که ممکن باشد ،بايد طرح واکنش اضطراری
ارائه شده دراين درست وسط مقامات مدرسه ،متخصصان اورژانس ،دانشمندان ،برنامه ريزان اداری ،و ديگر
اعضای جامعه )به عنوان مثال،رئيس آتش نشانی ومديران بھداشت عمومی( مورد بررسی قرار گيرد.
توجه! بھترين حالت ممکن اين است که ،اين درس به قبل يا بعد از مدرسه موکول شود،زمانيکه دانش آموزان
اندکی برای منحرف کردن ذھن دانش آموزان در حين انجام تمرين ھا وجود دارند .دربرخی موارد ،ممکن است
اين درس درطول زمان کالس به اتمام برسد وقتی که دانش آموزی درراھرو وجود ندارد ،در آنطور تمرينات
می بايست در سکوت به انجام برسند .تمرين بايد با اطالع و ھماھنگی با مسئولين مدرسه انجام شود ،برای
پيشگيری ازمسائلی که ممکن است اخطارھای دروغين برای ديگر دانش آموزان و مربيان ايجاد کند.
 2ساعت برای اين فعاليت مورد نياز است.
مواد:
نقشه ھای پايه ازمدرسه )تقريبا يک نقشه برای ھر  6-3نفر(
مدادرنگی
ياد داشت ھای درسھای) 10-7به طورخاص ،ليستھايی که دانش آموزان آماده کرده اند ازخطرات غيرسازھای
مدرسه(
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تجھيزات فيلم برداری )اختياری(
مقدمه:
 .1از دانش آموزان بخواھيد که در مورد بھترين راھھای واکنش سريع به وضعيت خطرناک )مثل وقوع آتش
سوزی  ،آب و ھوا ی نا مساعد  ،مسموميت و غيره( فکر کنند .به دانش آموزان توضيح دھيد که شناسايی و
تشخيص عاليم اوليه وضعيت خطرناک )ھنگامی که در حال انتشار است( در ارتباط بودن با تمرين نقشه واکنش
به خوبی تکميل شده چندين بار ،بھترين معنای اطمينان از ايمنی  ،سرعت و واکنش مناسب ھستند .از دانش
آموزان بخواھيد برخی از نشانه ھای اوليه زلزله را فھرست کنند .برخی از اين نشانه ھای اوليه ممکن است
شامل لرزش نور اشياء حساس مانند چراغ ھای آويخته يا ظروف شيشه ای ،صداھايی مانند سروصدای زياد
ھمراه با حرکت لوال ھا در داخل محيط ساختمان ،يا در بعضی موارد رفتارھای متغير از سوی حيوانات دارای
حس شنوايی قوی مانند سگ يا اسب باشند .به دانش آموزان توضيح دھيد که شناخت نشانه ھای اوليه زلزله و
آغاز يک واکنش بديھی ،قطعی است چون شدت نھايی يک زلزله قبل يا در طی مراحل اوليه آن قابل تعيين
نيست.
 .2به دانش آموزان بگوييد ،آنھا يک طرح واکنش اضطراری و يک تمرين زلزله را برای مدرسه خود در اين
درس تکميل و تمرين خواھند کرد .از دانش آموزان بخواھيد تفاوت بين يک طرح واکنش اضطراری و تمرين را
توضيح بدھند .به آنھا توضيح دھيد که يک طرح واکنش اضطراری يک طرح جامع است که تشکيل شده از
مقداری اطالعات در مورد آنچه در يک اضطرار انجامشان ممکن است ،شامل مسيرھای امن برای پيگيری،
خطرات ساختاری و غير ساختاری ،منابع کارامد ،مکانھای جلسات ،و پرسنل کليدی اضطراری برای يک مکان
خاص مثل مدرسه .ھدف از اين طرح جامع توصيف و پشتيبانی به عنوان واکنش به بسياری از اعمالی است که
امکان دارد برای شرايط گوناگون ،و برای خدمت به عنوان يک راھنما برای انجام مانور زلزله مورد نياز باشند.
تمرين زلزله مجموعه ای است از شرايط اضطراری شبيه سازی شده  ،طراحی شده برای آزمايش توانايی
اعضای مدرسه برای ساختن مناسب ترين تصميم گيری برای اطمينان از امنيت آنھا .اعضای مدرسه بايد بفھمند
که طرح واکنش اضطراری به اندازه کافی واکنش مناسبی دارد در طول تمرين.
توضيح دھيد به دانش آموزان که با برنامه ريزی دقيق ،بسيار ايمن تر خواھد بود واکنش بيش از حد نرمال برای
يک لرزه کوچک از واکنش جزئی برای يک زمين لرزه بزرگ ،پس از يک لرزه ی کوچک فرصت مناسبی
فراھم می شود برای آزمايش تمرين زمان واکنش  ،مکان ھای گرد ھم آمدن ،حرکت مفيد ،توانايی رسيدگی به
خطرات ثانويه )به عنوان مثال ،آتش سوزيھا ،لوله ھای شکسته ،خطرات غير سازه ای ،و غيره( و در دسترس
بودن آذوقه اضطراری .ھدف ھرسيستم تمرين بايد مداومت تمرين ،ارزيابی و پيشرفت باشد.
توجه! چند دستورالعمل استاندارد برای توليد يک برنامه واکنش زلزله به خوبی تکامل يافته وجود دارند ،پس
از خطرات و روی دادھا منطقه ،شھرستان ،و ساختمان يا مکان ھنگامی که يک زلزله ضربه می زند تغيير
اساسی ميکنند ،اما يک قاعده اساسی وجود دارد  :زود عمل کنيد  ،سريع عمل کنيد  ،وحشت نکنيد!
فعاليت تحليلی  :تيم ھماھنگ کننده واکنش اضطراری
پيش از شروع اين تمرين ،لطفا يک نقشه غير عالمت گذاری شده از مدرسه داشته باشيد که برای دانش آموزان
آماده شده باشد .بايد حداقل يک نقشه برای ھر گروه از دانش آموزان وجود داشته باشد که کمک به نوشتن طرح
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واکنش اضطراری کمک خواھد کرد .نقشه بايد يک طرح اوليه از مدرسه شامل راھروھا ،اتاق ھا ،درھا ،پنجره
ھا ،شامل سازه ھای فرارمانند نردبان اضطراری )در صورت وجود( را در بر بگيرد .استفاده از اين نقشه در
کليت روند طرح واکنش اضطراری بر عھده دانش آموزان خواھد بود.
دانشجويانی ھستند که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و مشاغلی به عنوان ھماھنگ کننده واکنش
اضطراری برای کشور خود بدست آورده اند ،و متخصص در واکنش اضطراری در مدارس بشمار می روند.
به عنوان بخشی از شغلشان ،آنھا فرصت دارند برای سفر ازمدرسه به مدرسه در سراسر کشور ،توسعه تاثيرات
مانور زلزله که شامل خطرات خاصی می شود که دانش آموزان در مدرسه ممکن است در حين زلزله با آنھا
مواجه شوند.
توجه! ممکن است بھتر اين باشد که اين فعاليت نھايی قبل يا بعد از مدرسه موکول شود ،زمانی که تعداد کمی از
دانش آموزان ديگر حضور دارند به منظور قطع کردن و يا پرت کردن حواس از فعاليت ھای در جريان .در
برخی موارد  ،اين فعاليتھا ممکن است در طول زمان کالس به اتمام برسد وقتی که ھيچ دانش آموزی در راھرو
وجود ندارد ،اما آن بايد بی سرو صدا انجام شوند.
پرسش  : 1برخی از رشته ھای دانشگاھی که ممکن است مفيد واقع شوند برای تکميل اين نوع از کار ھا چه
ھستند؟ چرا ممکن است يک دولت ھزينه کند برای ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری در برابر واکنش به
زلزله ھا پس از اينکه زلزله ھا بوقوع پيوسته اند؟
پاسخ ھای ممکن :بسياری از رشته ھای مختلف برای حمايت از کار ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری مفيد
ھستند .ھماھنگ کنندگان واکنش ھای اضطراری به متخصصان فنی نياز دارند ،از جمله افرادی با تجربه در
علوم مربوط به زمين شناسی ،مھندسی يا معماری ،به طوری که آخرين اطالعات خطرات زمين شناسی ،در
زمينه تشخيص و تعريف خطر زلزله مورد تفسير و بررسی قرار گرفته باشد .متخصصين مشاغل مانند نجارھا
يا پرستاران بايد چگونگی طرح واکنش اضطراری و تکنيک ھای کاھش اثر ،مديريت آذوقه ھای اضطراری و
سازه ھای مقاوم در برابر زلزله را بدانند .ھماھنگ کنندگان واکنش ھا ی اضطراری ھمچنين ممکن است نياز
داشته باشند به زبان شناسانی که می توانند کار را به چندين زبان ترجمه کنند ،و اين در صورتی است که تعدادی
از گروه ھای اقليت ھای مختلف در مناطق فعال زلزله وجود داشته باشند .تقريبا تمام گروه ھای دولتی به
حسابداران و طراحان نياز دارند تا اطمينان حاصل کنند که پول دولت از طريق برنامه ريزی ضعيف تلف نمی
شود .در نھايت ،ممکن است الزم باشد که متخصصان آموزش زلزله با علل ،اثرات ،روشھای کاھش مسائل
وابسته به زلزله ھا به تمام اقشار جامعه ،از جمله کودکان ،والدينی که کار ميکنند  ،و افراد مسن به طور موثر
ارتباط برقرار کنند  ،که در غير اين صورت ممکن نيست که ھيچ گونه تماس با تالش ھای برنامه ريزی زلزله
داشته باشند.
يک دولت ممکن است پرداخت ھزينه ھای ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری را بپذيرد زيرا پيشگيری بھترين
راه برای نجات جان انسان ھا و جلوگيری از صدمات سنگين مالی است.
ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری معموال در تيم ھای کوچک عمل ميکنند که به طور مستقل کار کرده و پس
از آن به جمع آوری برای بحث در مورد نتيجه گيری ھا و رويکردھای شان برای ايجاد تمرين زلزله می
پردازند .به ھر تيم ھمان وظيفه اختصاص داده می شود :ايجاد طرح واکنش زلزله که ايمن ترين اقدامات را  -که
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دانش آموزان بايد در ھنگام زلزله انجام بدھند ،و سپس ھدايت حداقل يک تمرين برای آزمايش طرح واکنش در
عمل را تعيين ميکند.
سوال  : 2چه مزيت ھايی ممکن است وجود داشته باشد برای تيم ھا برای انجام ھمان کار به طور مستقل و
سپس مقايسه يافته ھا و برنامه ھای مختلف شان ؟ برخی از معايب چه ھستند؟
پاسخھای ممکن :در کارکردن با تيم ھای کوچک برای يک ھدف ،ھر تيم می تواند رويکرد ھای مختلفی داشته
باشد که با تجربه اين گروه متناسب است ،و در انجام آنھا ممکن است به نتيجه گيری مختلف برسند و يا بر نقاط
مختلف خطر در مقايسه با تيم ھای ديگر تاکيد کنند .وقتی تيم ھا نتايج خود را در پايان فعاليت مقايسه می کنند،
نتايج بدست آمده از اين ديدگاه ھای مختلف باعث می شود که تمرين نھايی زلزله موثرتر ،نعطاف پذيرتر و کامل
تر باشد.
برخی از معايب ممکن اين است که گروه کوچکی از افراد فاقد اسباب الزم باشند و يا در برخی موارد تعداد
افراد بيش از اندازه الزم برای مقابله با حجم کاری باشند که انتظار می رود  ،يا ممکن است مھارت ھای مختلف
کافی را برای ھمراھی نداشته باشند.
ھماھنگ کنندگان واکنش اظطراری )دانش آموزان( در حال حاضر بايد به  4-3تيم مجزا شوند .ھر تيم با استفاده
از اطالعات درس  10-7به منظور تکميل طرح واکنش زلزله برای مدرسه خود به طور مستقل کار خواھد کرد.
اولين وظيفه خواھد بود تحقيق خواھد بود که آيا مدرسه يا جامعه پيشتر طرح زلزله داشته است يا نه .يک تيم
برای بررسی اين امکان و خالصه کردن يافته ھا برای تيم ھای ديگر قبل از شروع فعاليت ھای طرح واکنش
زلزله اختصاص خواھد يافت.
تيم ھای باقی مانده ،در عين حال ،بايد معين بشوند برای کار به طور مستقل در راستای تکميل يک طرح جامع
زلزله .اين تمرين بايد برای مدرسه تھيه ،و بايد جغرافيا و زمين شناسی آن مکان را مورد بررسی قرار بدھد،
خطرات سازه ای و غير سازه ای ،محيط اطراف )سازه ھای مجاور ،درختان ،خطوط برق ،و غيره( و منابع
موجود در درون جامعه .برای انجام اين کار  ،تيم بايد اجازه بازرسی کالس درس و مدرسه برای شناسايی تمام
خطرات موجود )در داخل کالس درس و در امتداد ھمه راه ھای قابل پيش بينی برای تخليه( داشته باشد ،در
صورتی که در درس ھای قبلی انجام نشده است .تيم پس از آن بايد تمام واکنش ھای احتمالی زلزله را بررسی
کرده و آنھا را بر روی نقشه مدرسه عالمت زده ،و از ھر گونه خطرات که ممکن است وجود داشته باشد در
طول مسير مانند لوله ھای سست و وسايل الکتريکی  ،مبلمان  ،و يا حتی نقاطی که در آن جريان حرکت دانش
آموزان از کالس ھای درس ديگر ممکن است باعث شود برخی از دانش آموزان به زير پا لگد مال شوند
يادداشت بردارند .تشويق کنيد اين تيم ھا را به منظور استفاده از خالقيت خود برای پيش بينی بيشترين تعداد
حاالت ممکن خطر و ايجاد راه حل ھای ساده که خطرات مرتبط با اين حاالت را تا آنجا که امکان پذير است
کاھش می دھند .خطرات ،راه ھای تخليه ،و منابع کمک کننده بايد بر روی نقشه با استفاده از مداد رنگی تماما
مشخص شوند.
برخی از روش ھای عمومی وجود دارند که ھر کس در ھر اجتماع بايد دنبال کند ،و اينھا بايد به عنوان اصول
اساسی آموزش ھر طرح واکنش اظطراری زلزله به کار گرفته شوند:
 .1وحشت نکردن
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 .2دور ماندن از پنجره ھا ،اشياء سنگين ،قفسه ھا ،و غيره.
 .3گرفتن ھر گونه بسته لوازم اظطراری زلزله در اطراف و نگھداشتن آنھا
 .4استفاده نکردن ازآسانسور
 .5تخليه ساختمان در يک صف در زمان ممکن
توجه ! مدرسه يا کالس درس شما تنھا ممکن است وابسته به مکان مدرسه شما و خطرات ھمراه مسير تخليه يک
امکان يا کاربرد واکنش زلزله داشته باشد .روش ديگر ،واکنش بيشتر کاربردی برای برخی از دانش آموزان در
بعضی مکان ھا ممکن است پناه گرفتن در مکانی باشد .مھم ترين جنبه از اجرا و ارزيابی يک طرح واکنش
زلزله موثر ،رسيدگی به ھمه احتماالت است ،و سپس کم کم فھماندن به دانش آموزان دليلی که در پس انتخاب
اين دوره از عمل وجود دارد که به احتمال زياد برای تضمينی برای بقای خودشان ھست.
سوال  : 3چرا ترک ناگھانی در چند مسير گريز ،و شناسايی خطرات در طول مسير برای ھر مسير ،برای تيم
ھا بسيار مھم است؟ چرا نبايد آنھا فقط يک راه گريز را شناسايی و آن را به طور کامل اجرا کنند؟ برخی از
مزايا و معايب اين روش چه ھستند؟ آيا طرحھای واکنش زلزله ای وجود دارند که درگير نمی شوند با تخليه ،
چرا و چرا نه؟
پاسخھای ممکن :ھر تيم بايد در ترک ناگھانی با تمام مسيرھای تخليه آشنا باشند ،اين مسيرھا در زندگی روزمره
دانش آموزان ميتوانند خطری واقعی در طول زمين لرزه به وجود بياورند .به عنوان مثال ،در بسياری از
مدارس لوله ھايی با بخار يا آب داغ در حال جريان وجود دارند که دانش آموزان به سختی به آنھا توجه ميکنند.
در طول زلزله  ،لوله بخار شکسته می توانند يک مسير تخليه را غيرقابل استفاده نمايند .قدم زدن در مسير و
جستجو کردن اين خطرات می تواند فعاليتی بسيار مھم باشد .مسيرھا می بايست ھمچنين مقايسه شده باشند از
نظر صرف زمان دسترسی به امنيت و تعيين محل مالقات.
تيم ھا بايد به مسيرھای چندگانه فکر کنند در صورت بروز خطر يا شرايط غير منتظره در مسير انتخاب شده که
آن راغير قابل استفاده می کند .اما حتی پس از آن  ،توصيه نمی شود گفتن به دانش آموزان آنچه را که بھترين
مسير است و بايد آن را انجام دھند؛ در غير اينصورت شما ھدف کل برنامه ريزی را از دست خواھيد داد.
دانش آموزان بايد درک کنند که چرا يک مسير ،مسير ترجيح داده شده است ،و جايگزين ھا چه ھستند ھنگاميکه
مسير غير قابل استفاده می شود .دانش آموزان تعيين کردن بھترين مسير ممکن ،و ارائه استدالل برای انتخاب
بھترين مسير ،اختيار دادن به دانش آموزان از طريق گنجاندن در فرايند تصميم گيری و تعليم دادن آنھا به
استفاده از بھترين قضاوت شان ھنگام ارزيابی شرايط اضطراری ،شبيه سازی شده يا واقعی ،مفيد خواھد بود.
برخی از مزايای استفاده از اين روش اين است که بيشتر احتماالت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ،دانش
آموزان اختيار داده شده اند برای گرفتن تصميماتی که ممکن است جان آنھا را نجات دھد ،و آسيب پذيريھای
سيستماتيک به خطرات زلزله می توانند کشف شده  ،کاھش يافته و يا حذف شده باشند با ھزينه ای کم و يا بدون
در برداشتن ھزينه برای مدرسه .با اين حال ،برخی از معايبی نيز در اين رويکرد وجود دارند .تکميل ،ارزيابی،
و انتخاب بسياری از مسيرھای ممکن می تواند وقت گير و گيج کننده باشد اگر تمرينھا به طور منظم برای
آموزش به دانش آموزان برای تصميم گيری ھدايت نشده باشند .در ضمن  ،آن تنھا راه برای احتراز از تدافع غير
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واقعی "يک اندازه متناسب با ھمه" است ' سياست واکنش زلزله از نظر شرايط از شھرستان به شھرستان و
ساختمان به ساختمان بسيار متفاوت است.
برخی از واکنش ھا به زلزله ،مانند پناه گرفتن در يک مکان ،روش تخليه را در نظر نمی گيرند .اين واکنش ھا
ممکن است برای زلزله ھايی که بسيار قدرتمند ھستند  -که راه رفتن و يا اجرای ھر واکنشی را دشوار ميکنند-
الزم باشند ،يا در مورد ساختمان ھايی که به اندازه کافی توان مقاومت در برابر زلزله را دارند ،اما احتمال وقوع
بسياری از خطرات غير سازه ای در امتداد مسير تخليه در آنھا وجود دارد .اين مورد در بيشتر مدارس در
ايالت کاليفرنيا قابل لمس است که در آن "بيفت  ،پوشش بده و نگه دار" يک روش رايج است .برای اين روش،
دانش آموزان زير ميز پناه ميگيرند پايه آن ميز را با يک دست نگھداشته ،با دست ديگر پشت گردن خود را از
آوار احتمالی محافظت می کنند .دانش آموزان برای حرکت با ميز يا ھرشی درطی شرايط خطر الزم است آماده
شده باشند .اگر اين يک استراتژی الزم برای يک کالس درس است ،بايد آن چند بار در طول تجربه تحليلی زير
تمرين شده باشد.
برای طرح راھنمای پناه گرفتن در يک مکان ،تيم ھا بايد نقادانه ھر گونه منابع با قابليت پناھگاه بودن را در
محل )مانند ميزھا( ارزيابی کنند که آيا چنين منابعی به واقع می توانند بعنوان پناھگاھی در برابر خطرات
ساختاری و غير ساختاری ،و خطرات ثانويه عمل کنند .اگر منابع مناسب نباشند ،ممکن است ارزش بررسی
داشته باشد که آيا منابع مناسب را می توان در محل وقوع زلزله قبل از وقوع زلزله قرار داد .به عنوان مثال،
تعدادی از ميزھای کوچک سست ممکن است با انواع محکم ،پايدار ،و ميزھای بزرگتر که در جاھای ديگر
مدرسه درحال استفاده شدن ھستند تعويض شوند )بدون ھيچ ھزينه اضافی( که می توانند برای ھمه دانش آموزان
پناھگاه باشند.
پس از اينکه ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری ھمه راه ھای فرار ممکن در مدر سه و سنجش آنھا را
ارزيابی کردند ،از آن ھا بخواھيد احتمال اين که يک دانش آموز ،گروھی از دانش آموزان ،و يا يک فرد بالغ
زير آوار )ساختاری يا غير سازه ای( درطی يک زلزله گير بيافتد را مطرح کنند )اگر که پيشتر آن را اعالم
نکرده اند(.
سوال  : 4ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری چه اقداماتی را برای مھيا نمودن شرايط اين احتمال که برخی از
مردم ممکن است زير آوار در ھنگام زلزله به دام افتاده باشند پيشنھاد می دھند ؟
پاسخ ھای ممکن  :يک جواب ممکن اين است که يک "لوله کوچک حيات" ممکن است باعث کمک به قربانيان
به دام افتاده در يک ساختمان شود .لوله می تواند در داخل خود سوت  ،بسته آب مقطر و يک ماده شيميايی
چوب نور و ماسک داشته باشد .سوت می تواند صدا توليد کند بسيار بلند تر از يک صدای انسانی و بدون فشار
به عضالت گلو ،و ميتواند توليد سر و صدا کند وقتی که فرد بدام افتاده ھوای محدودی برای تنفس دارد .لوله
بايد کوچک باشد به طوری که دانش آموزان بتوانند آن را در کيف ھای مدرسه شان حمل کنند يا آن را در زير
ميزتحرير خود و يا ميزھای بزرگ بچسبانند به طوری که به سرعت در دسترس باشند.
يکی از مھمترين سواالت در نظر گرفتن اين مسئله است که آيا دانش آموزان بايد در طی زلزله و يا بالفاصله
پس از زلزله به فرد مصدوم يا به دام افتاده کمک کنند يا نه .اين سوالی دشوار است چون آنجا تعداد زيادی
شرايط و سطوح مختلف خطرميتوانند وجود داشته باشند که فرد مصدوم ممکن است در معرض شان باشد .اولين
وظيفه بايد درخواست کمک باشد ،و يا فرستادن يک فرد نزديک برای يافتن کمک در حالی که يک شخص برای
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ايجاد شرايطی راحت برای شخص مجروح آنجا ميماند .اگر فرد مصدوم در معرض خطر فوری قرار دارد و
ھيچ يک از پرسنل اورژانس در اطراف حصور ندارند ،تنھا پس از آن بايد برای حرکت و يا تالش برای ارائه
مراقبت برای يک فرد زخمی تصميم گيری شود .ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری ممکن است ،با توجه به
اين شرايط که ممکن است زلزله رخ دھد و پرسنل متخصصی در آن حدود نباشد شرايطی را فراھم کنند برای
آموزش تکنيک ھای کمکھای اوليه به افراد واجد شرايط.
در نھايت ،اکنون زمان بحث و گردآوری اطالعات و نتايج توسط تيمھا و بر آورد واکنش زلزله است به طوری
که طرح واکنش زلزله بتواند توسعه يافته و نھايی شده باشد .تيم ھا بايد به نوبت خالصه ای ازھر واکنش ممکن
تھيه کنند ،مسير آن واکنش را روی يک نقشه مرجع واکنش زلزله عالمت زده وتمام خطرات ،خروجی ھا ،و
منابع مفيد را که ممکن است در طول مسير طرح وجود داشته باشند شناسايی کنند .تمام طرح ھای واکنش بايد از
شناسايی و برنامه ريزی برای مالقات در يک نقطه بدون ابھام تعيين شده در خارج از مدرسه استنتاج شده باشند.
اگر منابع خاصی الزم يا مفيد ھستند برای ھماھنگ کردن يک واکنش )به عنوان مثال ،سوت برای نجات
اضطراری و يا وسايل پزشکی برای زخم ھای کوچک و متحمل شده در طول زلزله( ،تيمھا بايد يک ليست از
اين منابع به عنوان بخشی از طرح واکنش زلزله خود تھيه کرده باشند .اگر مدرسه از پيش طرح واکنش زلزله
داشته است ،دانش آموزان بايد ارزيابی مستقل خود را با طرح مدرسه مقايسه کرده باشند.
پس ازاينکه ھماھنگ کنندگان واکنش ھای اضطراری طرح واکنش اضطراری خود را گرد آوری کرده و نھايی
کردند  ،طرح به مدير مدرسه ارائه می شود .مدير مدرسه تصميم می گيرد تا بسته ھای ايمنی اضطراری را در
مکانی در اطراف مدرسه قرار بدھد .مدير مدرسه از ھماھنگ کنندگان واکنش اضطراری برای کمک به جمع
آوری مواد برای اين بسته ھا تقاضا خواھد کرد.
سوال  : 5برخی از مواردی که بايد در يک کيت اضطراری ايمنی خانوادگی يا جامعه قرار داده شده باشند چه
ھستند؟ در کجا بايد کيت ھا ايمنی قرار داده شوند؟
پاسخ ھای ممکن :نيازھای فوری انسان غذا ،آب و سرپناه ھستند .ھر بسته بايد شامل )حداقل( آب ،قرص تصفيه
آب ،مواد غذايی کنسرو شده يا خشک شده )يا ھر ماده غذايی که نياز ندارد به يخچال( و برخی از رو اندازھای
اضطراری باشد .چيزھای ديگر که بسيار مفيد ھستند شامل مقداری اطالعات ،روشنايی ،و تجھيزات پزشکی می
باشند .در صورت امکان  ،بسته ھا بايد ھمچنين شامل باتری راديو ،چراغ قوه ،باتريھای اضافی ،وجه نقد ،بسته
کمک ھای اوليه ،و عکس ھای خانوادگی يا کالس باشد که می تواند برای شناسايی و يا انتقال اطالعات اساسی
درباره اعضای خانواده يا جامعه گم شده مورد استفاده قرار گيرند .دانش آموزان و اعضای جامعه با نيازھای
پزشکی ويژه )مانند داروھای( بايد آن ھا را ھمراه خود داشته باشند برای اطمينان از اينکه نيازھای پزشکی شان
با بسته ايمنی رفع خواھد شد .بسته ھا بايد برای اطمينان از تازه گی و کميت منابع به صورت دوره ای بررسی
شوند.
بسته ھا بايد در مکانھايی باشند که به سادگی پيدا شوند و در فاصله ای ايمن از خطرات سازه ای و غير سازه ای
قرار داشته باشند .اينھا بايد مکانھا يی باشند که از برخورد با قلوه سنگ و يا آوار ناشی از زلزله قوی پوشانده
شده اند.
توجه! به دانش آموزان يادآوری کنيد که اکثر سازمان ھای واکنش به حوادث توصيه می کنند که برنامه ريزی ھا
برای ارائه اين خدمات )به عنوان مثال ،غذا ،آب ،لباس ،و لوازم پزشکی( برای حداقل  72ساعت بعد از فاجعه
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در نظر گرفته شوند .با آنھا بحث کنيد که آيا اين مقدار حداقل زمان برای مکان مدرسه/جامعه شان کافی است،
با توجه به دسترسی به اشکال عمده حمل و نقل ،آب و ھوای محلی و در دسترس بودن منابع حياتی طبيعی
منطقه مانند آب تازه .اجازه دھيد به دانش آموزان که بدانند ممکن است درخواست از مدرسه برای تامين اين
منابع برای ھمه دانش آموزان سودمند باشد .طرح سر انجام از سوی دانش آموزان با ارائه نتايج ارزيابی آنھا ،
از جمله طرح واکنش زلزله و ھر گونه منابع حياتی و يا منابع الزم برای اجرای طرح شان ،به پرسنل ايمنی
جامعه محلی )به عنوان مثال ،آتش سوزی ،پليس ،و يا شھرستان ھای ديگر و يا مسئولين مدرسه( ارائه خواھد
شد برای دريافت انتقادات و پيشنھادات و راھنمايی به عنوان روشی مناسب برای تماس با مردم و گام ھای
مناسب برای اطمينان دادن به دانش آموزان که با خيال راحت به زلزله پاسخ داده اند.
آزمايش  :تمرين زلزله
حاال که ارزيابی طرح واکنش زلزله ارزيابی کامل شده است  ،دانش آموزان ميتوانند به سوی ارزيابی طرح خود
با انجام حداقل يک تمرين زلزله بصورت عملی بروند .دو دليل اصلی که چرا تمرين ھا مھم ھستند وجود دارد.
اول اين است که برنامه ريزی واکنش به زلزله ھرگز کامال مشابه واکنش واقعی نيست .اگر ھر نقطه ای از اين
طرح برای برخی از دانش آموزان مشخص نباشد ،پس از آن در زمان بحران ممکن است در طول شرايط
اضطراری زلزله زمانی وجود نداشته باشد که دانش آموزان بفھمند چه بايد بکنند .انجام تمرين بايد اين مشکالت
و داده ھای ھماھنگ کنندگان واکنش ھای اضطراری در مسير درستی قرار گيرند .دوم اين است که برخی از
عملکردھای مغز در شرايط بحرانی و در مواقع اضطرار ممکن است پيش بينی نشده باشند .اگر فعاليت چندين
بار قبل از شرايط اضطراری واقعی انجام شود )مانند مرحله فرار در راھرو يا نردبان فرار(  ،سپس مغز بيشتر
آمادگی دارد برای شروع مجموعه ای از اقدامات که به صورت خودکار تحت آن شرايط توانايی مغز کاھش می
يابد .اين کمک می کند برای جلوگيری از فلج شدن مغز به علت ترس و خستگی.
توجه! اين تمرين ممکن است اضطراب را در برخی از دانش آموزان بيدارکند .تاکيد کنيد به دانش آموزان که
اين احساسات طبيعی و سالم است ،اما بايد ياد بگيرند چگونه برای جلوگيری از آسيب شانس خود را برای بقا
افزايش دھند .آگاه باشيد که خوشبينی نامناسب )"اين نمی تواند برای من اتفاق بيافتد"( به ھمان اندازه ترس شديد
و اضطراب غير واقعی خطرناک است.
مربی مسئول است سناريوھايی از تمرين بسازد .سناريوھای چندگانه بھترين استفاده از ارزيابی اثربخشی طرح
واکنش زلزله اند ،باتوجه به اينکه موقعيت ھای زلزله می توانند متفاوت باشند .به عنوان مثال ،يک سناريوی
ممکن است برای يک لرزش خفيف نوشته شده باشد ،در حالی که يکی ديگر شامل زلزله ای بسيار قوی است که
راه رفتن يا دويدن را تقريبا غير ممکن ميسازد .ھمچنين جزئيات کوچکتر در سناريوھا بايد از تمرين به تمرين
تغيير کند :در يک سناريو ،خطرات غير ساختاری )مانند قفسه ھای کتاب بزرگ( ممکن است مانع استفاده از
مسير تخليه اوليه شوند ،و دانش آموزان مجبور شوند از راه ھای تخليه ثانويه استفاده کنند .ھمچنين مکانی که در
آن آغاز تمرين سناريو برگزار شده است بايد تغيير کند :يک تمرين ممکن است در کالس درس شروع شود و
ديگری ممکن است در يک منطقه عمومی مانند کتابخانه ،سالن ورزشی ،آزمايشگاه ،مدرسه و اتوبوس و يا
خارج از منزل در زمين بازی شروع شود .مربی بايد مسير تخليه را مرور کند برای وارد شدن به تمرين با
تغييرات بالقوه در سناريوھا .در طول تمرين  ،ھر گونه تالشی بايد شبيه سازی شده بر اساس واقعيتی باشد که
در ھنگام زلزله بوقوع می پيوندد ،از جمله تکان دادن پنجره ھا  ،جداول و يا حرکت صندلی  ،شيشه ای و تند ،با
استفاده از ميزھای واقعی ،صندلی ،و پنجره ھايی که در اطراف کالس درس قرار گرفته اند.
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توجه! استفاده از فيلمبرداری ويدئويی برای دانش آموزان در طول تمرين عملی ممکن است مناسب باشد .اين
ممکن است به دانش آموزان برای ارزيابی يا تصميم گيری در طول تمرين که چه چيزھايی مناسب و چه
چيزھايی نامناسب بودند کمک کند.
معلمان بايد آماده راھنمايی/کمک به دانش آموزان در ھنگام زلزله باشند .آنھا بايد حداقل موارد زير را بعنوان
مسئوليت بپذيرند:
 .1نگھداری و حمل يک ليست از تمام دانش آموزان و بررسی ليست در پايان فعاليت ھا برای شناسايی سريع
افراد گم شده
 .2حفظ و نگھداری و حمل بسته کمک ھای اوليه
 .3آمادگی برای انتخاب مسير تخليه جايگزين )به عنوان مثال به علت آتش سوزی(
 .4دانش چگونگی خاموش کردن گاز ،آب و برق در مناطق اطراف کالس درس خود
 .5به دانش آموزان دستور بدھند تا بالفاصله پس از توقف تکانھا محل را ترک کنند
 .6کالس را به سمت فضايی طراحی شده و در نظر گرفته شده ھدايت کنند
 .7تامين امنيت افراد از موارد احتمالی قابل وقوع پس از تکانھا
 .8دادن کمک ھای اوليه در صورت لزوم
 .9وارد نشدن مجدد به ساختمان مگر اينکه مسئوالن مربوطه اجازه آن را صادر کرده باشند
 .10اگر معلم مجروح شده باشد ،دو دانش آموز بايد از قبل انتخاب شوند برای ھدايت ديگران
 .11توسعه و پياده سازی طرح مدرسه ،ھماھنگ با مديريت مدرسه ،برای تجمع مجدد دانش آموزان و اعضای
خانواده
توجه! از تلفن فقط برای مقاصد اضطراری استفاده کنيد ،آمادگی برای موقعيت ھا و مکانھايی که در آنھا تلفن
کار نخواھد کرد داشته باشد .در شرايط اضطراری ،ممکن است سيستم تلفن و يا خطوط درحين زمين لرزه
ممکن است دچار صدماتی شده باشند ،و يا شلوغی خطوط ھنگامی که ھمه تالش می کنند تا در يک زمان به
خطوط مخابراتی ارتباط برقرار کنند.
ارزيابی تمرين انجام شده
دانشجويان ھميشه بايد بررسی کنند چه خطراتی می تواند رخ دھند پس از اين که تمرين به پايان رسيد) .به
عنوان مثال ،پس لرزه ھا ،ريزش آوار بيشتر ،ريزش کوه ،پرداختن به آسيب ھای پزشکی و يا افرادی که در
شوک ھستند و غيره( .فقط به خاطر اينکه سناريو تمرين به پايان رسيده است ،و دانش آموزان در يک محل امن
ھستند ،بدان معنا نيست که قرارداشتن در معرض خطرات به پايان رسيده است .دانش آموزان بايد اقداماتی را که
بايست بعد از آنکه تمرين به پايان می رسد انجام بدھند ،بدانند )از قبيل مديريت کمک ھای اوليه و جمع آوری
اطالعات در مورد اورژانس توسط روشن کردن راديو و يا تماس با مسئولين مربوطه برای راھنمايی بيشتر(.
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پس از انجام ھر تمرين  ،دانش آموزان بايد فورا اثرات انتخابھای انجام شده در طول تمرين ھا را مورد بررسی
قرار دھند .آيا دانش آموزان با توجه به موقعيت ھا در سناريو تمرين تصميم ھای اطمينان بخشی گرفتند؟ آيا در
بعضی مکان ھا در کنار مسير تخليه جاھايی وجود داشتند که دانش آموزان می توانند بيفتند ،ليز بخورند ،و يا با
دانش آموزان ديگر در ھنگام خروج برخورد کنند؟ چه کاری می تواند انجام شود برای به حداقل رساندن اين نوع
حوادث؟ اگر مشکالت جدی در ارتباط با طرح واکنش زلزله در اين دوره از انجام تمرين وجود داشتند ،با دانش
آموزان در مورد چگونگی تغيير به يک طرح مناسب تر گفتگو کنيد.
تصميم نھايی بايد اين باشد که چه زمانی تمرين زلزله بعدی انجام خواھد شد .تاريخ بايد به توافق برسد ،اما زمان
نه چونکه بايد فضايی برای ايجاد شرايط غافلگيری برای کسانی که در تمرين شرکت می کنند باقی گذاشت.
تمرين ھای مکرر با شرايط متفاوت در طول مدت زمان طوالنی آماده خواھد کرد دانش آموزان و آموزگاران را
که در شرايط اضطراری و غير منتظره بتوانند سريع و بی خطر باشند.
توجه! امکان گسترش تمرين را به خانواده ھا و خانه ھا ،و گفتگو در مورد نياز برای تکميل و توسعه طرح
بصورت يک طرح خانوادگی با توجه به اينکه به احتمال زياد دانش آموزان و خانواده شان پس از زلزله از ھم
جدا خواھند شد ،در نظر بگيريد .به دانش آموزان برای طراحی تلفنی خارج از منطقه و حمل کردن آن در تمام
اوقات پيشنھاد بدھيد .دانش آموزان بايد نحوه بستن گاز ،آب و برق را در خانه ھای خود بدانند.
طرح واکنش زلزله و نقشه رنگی توليد شده توسط دانش آموزان بايد به مقامات مدرسه و مسئولين دولتی محلی
ارائه شوند .دانش آموزان بايد تشويق شوند تا در مورد يافته ھای خود با چھره ھای عمومی مسئول امنيت
عمومی گفتگو کنند .در صورت امکان  ،دانش آموزان ھمچنين بايد برای بيان و نمايش نقشه نھايی خود فرصت
داشته باشند به طوری که دانش آموزان ديگر در مدرسه بتوانند با کار آنھا آشنا شوند.
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