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 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .هی کٌذببر درببرٍ خطزات طبیعی کَ تِذیذع هی کٌذ، گفتگْ 2خبًْادٍ طبلی
.در ایي گفتگْ ُوَ اعضب خبًْادٍ شزکت هی کٌٌذ  



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .هی کٌذببر درببرٍ خطزات طبیعی کَ تِذیذع هی کٌذ، گفتگْ 2خبًْادٍ طبلی
 .هی کٌٌذایي گفتگْ ُوَ اعضب خبًْادٍ شزکت در 



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 (هبًْر خبًْادٍ)

 .توزیي هی کٌٌذببر آهبدگی بزای هخبطزات طبیعی را  2توبهی اعضب خبًْادٍ طبلی 



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .ُز خبًْادٍ حذاقل یک کیف اضطزاری داشتَ ّ آى را در دطتزص قزار دُذ

 .بِتز اطت یک کیف اضطزاری ًیش در صٌذّق عقب هبشیي بگذارین



 ّطبیل کیف اضطزاری                                                        



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 نام ً نام خانٌادگی

 نام سرپرست

 رًستا/ نام شير

 آدرس منزل

 شماره تلفن

 شماره تلفن ضرًری

 گرًه خٌنی

 نام بیماری خاص 

 در کبغذی اطالعبت شخصی خْدتبى را بٌْیظیذ  
 .ّ آًزا در کیف اضطزاری یب در جیبتبى بگذاریذ



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .خبًْادٍ هحلی را بزای هالقبت بعذ اس حبدثَ تعییي هی کٌذ



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .ُوَ خبًْادٍ آدرص ّ شوبرٍ تلفي یکی اس آشٌبیبى را در شِز دیگز هی داًٌذ



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .قبل اس تخلیَ هٌشل شیز گبس را ببٌذین



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .قبل اس تخلیَ هٌشل بزق را قطع هی کٌین، بَ شزط آًکَ خیض ًببشین



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 ٌُگبم تخلیَ، کیف اضطزاری را بز هی دارین 

 .خزّجوبى را بَ ُوظبیگبى ّ آشٌبیبى اطالع هی دُینّ 



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .بیوبراى، کْدکبى، سًبى ببردار ّ طبلوٌذاى در بزابز بالیب آطیب پذیزتزًذ
 .هی کٌینهطوئي شْین کَ ًیبسُبی ایي افزاد را در سهبى بالیب هی شٌبطین ّ اس آًبى هزاقبت 



 شٌبخت هخبطزات ّ آهبدگی در بزابز آًِب

 .بیوبراى، کْدکبى، سًبى ببردار ّ طبلوٌذاى در بزابز بالیب آطیب پذیزتزًذ
 .هطوئي شْین کَ ًیبسُبی ایي افزاد را در سهبى بالیب هی شٌبطین ّ اس آًبى هزاقبت هی کٌین
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