
   

 دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس
 مركز مديريت شبكه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 

 مديريت و كاهش خطر باليادفتر 
 كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه

 آمادگي خانوار در برابر باليا ارزيابيفرم 

 : تاريخ :شماره خانوار :نام مركز
 ارائه شد؟آموزش خانوار 

 بلي                  خير

 خير بلي راهنما سوال رديف

آيا طي يكسال گذشته در خانواده شما جلسه برنامه ريزي براي مقابله  1
 با باليا  انجام شده است؟

باليا مانند زلزله، سيل، خشكسالي، طوفان، رانش 
   زمين، سرما يا گرماي شديد، آتش سوزي و غيره

  -  ه شما نقشه خطر بالياي مهم را رسم كرده است؟آيا خانواد 2

آيا مقاومت ساختمان منزل شما در برابر زلزله طي يكسال گذشته  3
   شامل ديوارها، سقف ها و ستون ها توسط يك فرد متخصص ارزيابي شده است؟ 

آيا در صورت مقاوم نبودن ساختمان منزل تان در برابر زلزله، اقدامي  4
  -  م سازي آن انجام داده ايد؟را براي مقاو

آيا طي يكسال گذشته آسيب پذيري عوامل غيرسازه اي محل  5
 سكونت خود را براي زلزله ارزيابي كرده ايد؟

آب، برق و (عوامل غيرسازه اي شامل تاسيسات 
   ، لوازم منزل و دكوري، شيشه ها و غيره)گاز

پذيري عوامل  آيا طي يكسال گذشته اقدامي را براي كاهش آسيب 6
  -  غيرسازه اي منزل خود انجام داده ايد؟ 

  -  آيا در خانواده شما كيف شرايط اضطراري و باليا وجود دارد؟ 7

آيا خانواده شما براي شرايط اضطراري و باليا داراي برنامه ارتباطي  8
  -  است؟

  -  آيا خانواده شما براي شرايط اضطراي و باليا برنامه تخليه دارد؟ 9

آيا در خانواده شما براي كمك به گروه هاي آسيب پذير در شرايط  10
   شامل زنان، كودكان، سالمندان و بيماران اضطراري و باليا برنامه خاصي وجود دارد؟

ات مهم منطقه آيا اعضاي خانواده شما با هشدارهاي اوليه مخاطر 11
  -  مانند سيل، طوفان و غيره آشنا هستند؟

 آيا وسايل اطفاي حريق آماده در منزل شما وجود دارد؟  12
     منظور از آماده، وجود حداقل يك كپسول

نشاني شارژ شده است كه اعضاي خانواده  آتش
 روش استفاده از آن را مي دانند

  

ا طي يكسال گذشته براي كمك آيا حداقل يكي از اعضاي خانوار شم 13
  -  هاي اوليه پزشكي آموزش ديده است؟

آيا خانواده شما در برنامه هاي مديريت باليا در محله خود مشاركت  14
  -  دارد؟

آيا طي يكسال گذشته، خانواده شما تمرين شرايط اضطراري و باليا  15
  -  را انجام داده است؟
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