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ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮات ﺳﯿﻼب ،وﺳﺎﯾﻞ

ﻗﺒﻞ از ﺗﺮك ﺧﺎﻧﻪ از اﻣﻨﯿﺖ آن

ﮐﺎرﺑﺮدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺟﯽ رﯾﮓ ،زﯾﻨﻪ و ﻃﻨﺎب

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

در ﺣﯿﻦ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ رﻫﺎﯾﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﻫﺪاﯾﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

را آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﻮدﺗﺎن را از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮك ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﺪ.

اﺧﺒﺎر رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻟﻮازم ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا،

ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ.

ادوﯾﻪ ﺿﺮوري ،اﺳﻨﺎد و ﭼﺮاغ دﺳﺘﯽ
را در ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﻮع

!
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را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺮﮐﺖ در آب ،از ﭼﻮب

دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در زﻣﺎن ﺑﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎران و اﺣﺘﻤﺎل

در آﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ

وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ،از ﻋﺮض و ﺳﻮاﺣﻞ رود

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎي آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﻮده و
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

 15ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آب در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻌﺎدل
اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺣﺪود  30ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮ آب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن اﻏﻠﺐ وﺳﺎﯾﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع

!

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﻋﻼن ﺑﯽ ﺧﻄﺮي ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﯿﻼب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

از ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻮا ﺑﺎراﻧﯽ

ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﯽ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﺷﻮﯾﺪ.
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از ﺷﻨﺎ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﺳﯿﻼب

ﮐﯿﺒﻞ ﺑﺮق را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
وارد آب ﺳﯿﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻄﻮط اﻧﺮژي ﺑﺮق آب ﺳﯿﻞ
داراي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎرﻫﺎ از ﻻﻧﻪ

ﻫﺎي ﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎر ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ
www.andma.gov.af

اﯾﻤﯿﻞ
info@andma.gov.af

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
0789027656

