
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )شهرستان شاهرود( درس آموخته سیل روستای قذس و ارمیان

 1درس آموخته 

در کلیِ فاسّای پیطگیزی ٍ کاّص آسیة ، آهادگی ، حَادث ٍ تالیا پیاهذ سالهتی دارًذ ٍ ًقص حَسُ تْذاضت 

 پاسخ ٍ تاسیاتی در هذیزیت ٍ کاّص خطز تالیا ًقص حیاتی هی تاضذ.

 توصیف مخاطره

در ضْزستاى ّای ضاّزٍد ٍ  28/6/97رٍس  18اس ساػت 

هیاهی )استاى سوٌاى( تارش تاراى ٍ تگزگ ضزٍع ضذ. کِ 

فَت یک ًفز سثة ایي سیل . گزدیذهٌجز تِ جاری ضذى سیل 

هیشاى خسارت هالی ًاضی اس ایي تاراى  ضذ. در رٍستای قذس

  تزاٍرد ضذُ است.هیلیارد ریال 910 حذٍدا سیل آسا 

 2درس آموخته 

 تالفاصلِ تؼذ اس ٍقَع حادثِ تا سهاى ختن حادثِ تَسط پزسٌل تْذاضتی( تذاٍم ارائِ خذهات تْذاضتی)

هزاقثت ّای تْذاضتی اٍلیِ اساسی تزیي گام رسیذى تِ سالهت هزدم است کِ در سطح اٍل ارائِ خذهات 

تؼذ اس حادثِ ( در هٌطقِ آسیة دیذُ ) در ٌّگام تْذاضتی تصَرت اکتیَ تا سهاى ػادی ضذى ضزایط ) چٌذ رٍس 

حضَر سایز ًیزٍّای اهذادی ٍ تؼذ اس تزک هحل تَسط سایز ًیزٍّای اهذادی ًظیز ّالل احوز ٍ اٍرصاًس ( 

 صَرت هی پذیزد.



 
EOP )برنامه عملیات پاسخ در بالیا( 

 هزکش ٍ خاًِ تْذاضت ICSفؼال ساسی   -

 حضَر تین ارسیاتی سزیغ در هٌطقِ   -

احوز ٍ ادارُ راُ ٍ تزاتزی جْت اهذاد ٍ ًجات ٍ هزهت ٍ  ّواٌّگی تا ّالل -

 تْساسی جادُ

 ارسال گشارش تِ سطح تاالتز  -

 تزرسی هٌاتغ ٍ هخاسى آب آضاهیذًی  -

 ّواٌّگی تا ساسهاى آب ٍ فاضالب جْت تْیِ ٍ تَسیغ آب آضاهیذًی  -

 ًظارت تز تَسیغ آب آضاهیذًی)ًوًَِ تزداری ٍ کلزسٌجی(  -

 آهَسش ّای السم تِ جوؼیت تحت تاثیزارائِ   -

 

 3درس آموخته 

 خطز تالیا دارد.ٍ کاّص آهَسش خاًَارّا در تزاتز تالیا ًقص تسیار هْن در هذیزیت 

 ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار ها در برابر بالیا

پَضص خاًِ  درصذ خاًَارّای تحت 89تاکٌَى  96اس سال  -

درصذ آهَسش سیل دیذُ  29تْذاضت قذس آهَسش سلشلِ ٍ 

 اًذ.

درصذ  14.7هتَسط سطح آهادگی خاًَارّای آهَسش دیذُ  -

 هی تاضذ.

آهادگی خاًَارّا در تزاتز تالیا در جْت  آهَسشتذیْی است  -

در کاّص هیشاى تلفات ٍ ارتقاء آهادگی جاهؼِ هی تَاًذ 

ًقص تسشایی داضتِ  ٍ تالیا خسارات هالی در ٌّگام حَادث

  تاضذ. 


