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   1391/  5/ 21تاریخ  وقوع زلزله 

           16:  53زمان وقوع اولین زلزله 

 6.4بزرگی 

       17:  04زمان وقوع دومین زلزله   

  6.3بزرگی   

 کیلومتر 10: عمق زلزله 

 (اعالم وزارت بهداشت ) مجروح     5000کشته    ،     306:     تلفات 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

 موقعیت شهرستانهای آسیب دیده در زمین لرزه

 روستا 360بروز خسارت و تخریب در 
 شهرستان استان آذربایجان شرقی 6در 



 

 وضعیت ابنیه خسارت دیده در مناطق زلزله زده استان
 آذربایجان شرقی

 واحدهاي آسيب ديده شهرستان
 درصد30تا  

 واحدهاي آسيب ديده
 درصد60تا  31 

 واحدهاي آسيب ديده
 تعداد کل درصد100تا  61 

  5,430     2,885            1,541            1,004           اهر

  6,868     4,457            1,280            1,086           هريس

  8,130     4,261            2,231            1,638           ورزقان

  391       22                85                293              کليبر  

  2,598     723               607               1,268           تبريز

  678       84                516               78               جلفا

  24,095   12,432          6,260            5,367           مجموع 

 استانداری اذربایجان شرقی: منبع



 

www.bazsazi-as.ir 

 پایگاه اینترنتی ایجاد شده توسط استانداری آذربایجان شرقی به منظور هدایت کمکهای مردمی



 

 چرخه مدیریت بحران

  امدادرسانی حادثه وقوع با
 مسئول سازمانهای اول اولویت

  روزهای نمودن طی با .است
  بازتوانی موضوع حادثه اول

  بازسازی و دیدگان آسیب
 اولویت دیده آسیب مناطق

  .است مسئول سازمانهای
  شاید بازتوانی و بازسازی این

  داشته منابع و زمان به نیاز سالها
  باید حادثه هر وقوع با و .باشد
  و آماده بعدی حوادث برای

 پیشگیری برای الزم اقدامات
 .گیرد قرار توجه مورد



 
در ،(ایسنا) ایران دانشجویان خبرگزاری با وگو گفت در مظفر محمود 

 با :گفت اهر و ورزقان دیده آسیب مردم به امدادی اقدامات آخرین تشریح

 حضور منطقه در امدادگر 863 شامل امدادی تیم 92 حادثه شدت به توجه

 خودروی دستگاه 40 و آمبوالنس دستگاه 71 اینکه بیان با وی - .دارند

 در گذشته شب :گفت دارند عهده بر را امدادگران پوشش وظیفه عملیاتی

   شد توزیع پتو تخته 9147 و چادر تخته 4329 اهر، زدگان زلزله میان
 

 

 1۷:21 - 1391مرداد  21شنبه /  91052113134 :خبرایسنا کد 

 روز پس از زلزله یک  



 

 شب اول بعد از زلزله



 

 شب اول بعد از زلزله



 

همچون کشورهایی آمادگی از ایران احمر هالل سازمان 

 دفتر و مرز بدون پزشکان و آلمان تایوان، سنگاپور،

 و خود کمک های ارسال برای تهران در یونیسف

 این شد گفته اما داد خبر زده زلزله مناطق در امدادرسانی

 کمک های به نیازی حادثه این در که کرده اعالم سازمان

  . ندارد وجود بین المللی

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 



 

جامعه نياز ناگهاني ایش افز با رساني اطالع مبحث در 

 ، ها رده سایر در وچه مدیریتي رده در چه اطالعات به

  و جامعه نيازهاي مابين تعادل خوردن برهم شاهد ما

  ایجاد موجب موضوع این و بود خواهيم آن توانمندیهاي

  . ميگردد رساني اطالع بحث در بحران

 رسانيبحران اطالع 



 

امداد دیدگان، آسيب گروه با ما رسانی اطالع زمينه در 
 به یاری و کمک قصد کهكشور نقاط دیگر مردم گران،
 را بحران باید که اجرایي مدیران ، دارند دیدگان آسيب
 كننده حمل رانندگان حتي و نمایند مهار سریعتر هرچه

 کمکها دیده آسيب شهر براي كه مردمي هدایاي بارهاي
 فراخور كدام هر كه هستيم روبرو کنند می حمل را

 اطالعات جریان در باید عملكردشان نحوه و مسئوليت
 . باشند خود به مربوط

 رسانيبحران اطالع 



 
به آغاز روز سه گذشت از بعد سیما و صدا آذربایجان زلزله در  

 نحوه به شدیدی آسیب موضوع این و نمود حادثه خبری پوشش

   . داشت زلزله از دیدگان آسیب از حمایت در مردم مشارکت

دست از و رسانی اطالع صحنه به خارجی خبرگزاریهای ورود 

 جهت و غلط اطالعات جهت به دولتی نیروهای به اعتماد رفتن

 این در که بود هایی آسیب مهمترین از خبرگزاریها این شده گیری

 گردید وارد جامعه به زلزله

 بحران اطالع رساني



 



 

جامعه توانمندیهاي بخش در ساختمانها گروه این 

 در را بحران یران مد هستند قادر و گرفته قرار

 چنين به آسيب لذا برسانند یاري تعادل بازگرداندن

 یا و گردیده بحران ایجاد عامل تواند می  مراکزي

 موجب را مدت کوتاه در بحران مهار امکان عدم

 ..شود

 بحران ساختمانهای حياتی 



 

را هایي ساختمان از اي گسترده طيف ، حياتي هاي ساختمان 

 ارائه با هستند قادر زلزله حادثه از پس كه گيرند مي دربر

 این . باشند داشته بحران مدیریت در بسزایي نقش ویژه خدمات

 ، درماني مراكز و ها بيمارستان همچون خدماتي ها ساختمان

 بطور اورژانس مراكز و انتظامي هاي ساختمان ، ها نشاني آتش

 توانند مي كه وهمانگونه هستند بحران مدیران خدمت در مستقيم

 مدیران اختيار در توانمند ابزاري بعنوان بودن ایمن صورت در

 خود آنها به رسيدن آسيب علت به توانند مي ، باشد بحران

 . نمایند ایجاد مدیران براي را بزرگي نيازمندي

 بحران ساختمانهای حياتی 



 

 زلزله در هریس و اهر شهرهای بيمارستان های درصد ۸0

 .شدند تخریب اخير

 امام االحداث جدید بيمارستان تخریب با زلزله این در

 دهی خدمات از کامل بطور بيمارستان این هریس (ع)حسين

   شد خارج

 کميسيون بهداشت و درمان مجلس سخنگوی 

 
 

 بحران ساختمانهای حياتی 



 



 

 هزار  ۸تختوابي هریس به مساحت  32بيمارستان

و ششصد مترمربع شامل بخش هاي فوریت هاي 

پزشكي، جراحي، كودكان، زنان، مراقبت هاي ویژه، 

رادیوگرافي، رادیولوژي و اداري است كه براي 

پنجاه و شش ميليارد لاير هزینه شده ساخت آن حدود 

علوم پزشكي تبریز نيز براي تجهيـز دانشگاه . است

 . ميليارد لاير هزینه كرده است 10این بيمارستان 

 

 بحران ساختمانهای حياتی 



 



 
واحدهای مسکن : کرد اظهار  فرماندار ورزقان محرم فروغی

زلزله اخير خسارات جزئی به آنها وارد شده در مهر ورزقان 

 . است

 خسارات قابل توجه نبوده و برای واحدهای نيمه تمام قابل این

وی خسارت وارده به این واحدها را در . تصور و پيش بينی است

حد ترک های جزیی در دیواره ها و یا ریزش دیواره های کامل 

به کل این واحدها و یا سازه های آنها : نشده عنوان کرد و گفت

 استخسارت کلی وارد نشده 

 مسکن مهر و زلزله



 



 



 



 

و ارتش و سپاه .بوده اند نظامیان امدادگران نخستین 

 به شبانگاه که بودند کسانی نخستین انتظامی نیروی

  لشکر تکاور 786 گردان جمله از رسیدند، مردم داد

 نجات برای بسیج همراه سپس نیروها این .حمزه 21

 کردند همکاری بسیار مردم

 اولین گروه های  اجرایی



 

 نخستین امدادگران نظامیان بوده اند



 

مردمی کمک رسانی ستاد ،ایسنا گزارش به 

 در که بود نفراتی اولين جزو سونگون مس مجتمع

 دیدگان آسيب یاری به و شده حاضر زلزله محل

  .شتافت

 

 اولین گروه های  اجرایی



 

 از صبح روز بعد از زلزله نیروهای مردمی به کمک آمدند



 

 هزار 24 بین در چادر هزار 4 تنها توزیع

 که شد موجب حادثه سوم روز تا خانواده

 فرمانداری برابر در مردم تجمع سوم روز

 بیاید بوجود چادر دریافت برای ورزقان

 تا روز سوم توزیع چادرها در سطح منطقه دچار آشفتگی بود  



 

 روز سوم بعد از زلزله 



 

 اجساد کردن خارج و انسانها جان نجات برای برداری آوار -1

 دیده آسیب مردم زندگی لوازم کردن خارج برای برداری آوار -2

   دائم های واحد ساخت به آغاز برای برداری آوار -3

 مراحل آوار برداری پس از زلزله 



 



 

 

 10:02 - 1391مرداد  22یکشنبه  91052213315: خبرایسنا کد 

 

 سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از پایان ریيس

عمليات جستجو و نجات و توزیع چادر و پتو ميان زلزله 

 خبردادزدگان 

 یک روز پس از زلزله 



 

 روز دوم  زلزله مکان هالل احمر ورزقان 



 



 

امداد مأموران زمین لرزه، از روز سه گذشت با 

 روستای در را زنی احمر، هالل نجات و

 زیر از زنده ورزقان شهرستان توابع از سرخاگو

   .کشیدند بیرون آوار

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

 روز دوم زلزله ورزقان -عدم مدیریت نیروهای انسانی  



 

چای روستای اهالی از است زنی سعادتی گلی همان یا خانم گلين 

  دقایقی تنهایی به توانسته زلزله از پس دقایقی او .ورزقان کندی

 بکشد بيرون آوار زیر از را نفر ۶



 

 آوار زیر از را نفر 2۷ ترکيه وان زلزله در که سگی "دومان"

 زیر از آذربایجان درزلزله نيز را تن 12 بود، کشيده بيرون

 بودند شده فوت آنان از چند تنی البته که کشيد بيرون خاک خروارها

 



 

و ورزقان مردم نماینده دهقانی وردی هللا 

 :گفت هم اسالمی شورای مجلس در خاروانا

 مناطق در روستایيان بالتکليفی به توجه با

 الزم منازلشان اثاث تخليه برای زده زلزله

 تا شود تشکيل روستاها در ستادی است

 .باشد نياز این پاسخگوی

 برداری برای خارج کردن لوازم زندگی مردم آسیب دیدهآوار 



 

عدم امکان آوار برداری نخاله های ساختمانی به جهت 

وجود  لوازم زندگی در زیر آوارهای ساختمانی روز 

 چهارم بعد از زلزله



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان

 رختخواب کردن خارج

 روز از اوار زیر از ها

   زلزله دوم

 چادر توزیع عدم علت به

 با مردم منطقه سطح در

 ریزش خطر نمودن قبول

 کردم خارج به اقدام آوار

 زیر از هایشان رختخواب

   بودند نموده آوار



 



 

 گروه نجات موج پیشرو/ آوار برداری و خارج کردن لوازم زندگی مردم از زیر آوار 



 

 خارج کردن لوازم خانگی مردم از زیر آوار ؛ کاری تخصصی و خطرناک

 که بر عهده تیم های اوار برداری است



 

 متاسفانه در این زلزله برای اولین بار 

تخلیه و توزیع نخاله ها ناشی از آوار برداری 

روستاها در سطح منطقه موجب آلودگی محیط 

 زیست گردید 

 امری که از دید همه مغفول ماند



 

توزیع نخاله ها ناشی از آوار برداری روستاها در سطح منطقه موجب 

 آلودگی محیط زیست گردید امری که از دید همه مغفول ماند



 

 نخاله های ساختمانی ناشی از آوار برداری و مشکل آلودگی محیط زیست



 

 امنیت پس از زلزله خصوصا در شهر ورزقان عالی بود 

 در این خصوص تا چند روز اول از ژاپن کم نداشتیم 



 

 نجات ویژه برداری آوار آالت ماشین -1

   ساختمانی ها نخاله ویژه برداری آوار آالت ماشین -2

 کمکها توزیع خدماتی آالت ماشین -3

 مدیریت ماشین آالت  



 

 ضعف در مدیریت ماشین آالت

 بیل مکانیکی زنجیری محبوس در میان سیمهای برق  

 مدیریت ماشین آالت  



 

 مدیریت ماشین آالت  



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان

  ورزقان شهر در دوم روز در سنگين های ماشين تراکم

 منطقه به آوارها حمل و اوری جمع برای ها ماشين این

 مقدماتی برداری آوار هنوز که حالی در شدند می وارد

   بود نپذیرفته پایان

 

 مدیریت ماشین آالت  



 

 مدیریت ماشین آالت  

 آب توزیع آغاز

 و تانکر توسط

 بیست های دبه

 از آب لیتری
  سوم روز



 

 اندازی راه و نصب و توزیع مسئولیت ایران در

 می احمر هالل عهده بر اضطراری اسکان چادرهای

 باشد

 9147 و چادر تخته 4329رسمی امارهای بر بنا

 هزار 20 تقریبا و شد توزیع نخست روز در پتو تخته

 گردید توزیع سوم روز از چادر تخته

 

 نصب و راه اندازی چادرهای اسکان اضطراری 



 

نصب چادرها توسط خود مردم موجب شد که چادرها اغلب با کیفیت پایین نصب 

شوند و متاسفانه در روزهای بعد دچار آسیب شده و قابلیت بهره برداری خود را به  

 شدت از دست بدهد و حتی در مواردی باد چادرها را از جای خود کند  



 

 نحوه صحیح نصب چادر توسط گروه نجات موج پیشرو  

 روستاهای منطقه ورزقان   -مکان نصب چادر 



 

عدم مشارکت هالل احمر در 

نصب چادرها و راه اندازی آنها و 

 نتایج آن



 

 اجرای غلط چادرها در تمامی منطقه حادثه دیده  

 امری که هزینه باالیی برای مردم در بر داشت  



 

 چادرهایی برای نمازگزارن  



 

 اجرای غلط چادرها در تمامی منطقه حادثه دیده  

 امری که هزینه باالیی برای مردم در بر داشت  



 



 

اشتباهات آشکار در نصب و راه اندازی چادرها خطر آتش  

 سوزی را در منطقه دو چندان کرد



 

 اشتباه هات فاحش در نصب و راه اندازی چادرها عامل اصلی  

 گسترش آتش سوزی در بین چادرها  



 

 اجرای نادرست چادرها 



 



 

این زدگان زلزله از نفر هزار سه : ورزقان نماینده 
 چادرها سقف .کنند می زندگی چادر در هنوز شهرستان

 خاطر به ها خانه بازسازی و شده سفيد برف زیر
 سی، بی بی به شاهدان گفته به بنا .شده متوقف زمستان

 این اردوگاههای در که پناهجویانی به احمر هالل
 را اردوگاهها باید اسفند هشتم تا گفته هستند سازمان

 .کنند ترک

 روز بعد از زلزله 74       1391آذر  6      
 

 از اسکان اضطراری تا موقت



 
 12:20ساعت  1391آذر  ۷سه شنبه : تاریخ انتشار 

سایت الف  1۷1۷15: کد مطلب 

 فالح

نماینده اهر و هریس در مجلس دهم با بيان اینکه در این 
:  هزار کانکس هستيم، تصریح کرد 2مناطق نيازمند 

متاسفانه هنوز هزاران نفر در زیر چادر زندگی می کنند که 
 .شرایط سختی را می گذرانند

 روز بعد از زلزله 75       1391آذر  7 
 

 از اسکان اضطراری تا موقت



 

در اخرین بازدید از منطقه بر خالف آنچه خبرگزاری ها 

 اطالع میدادند هنوز هم مردم در چادرها زندگی می کردند

 روز پس از زلزله 110آذر        10



 

    آن گسترش و سوزی آتش خصوص در موثر عوامل

 برق توزیع شبکه در ضعف -1

 چادرها چیدمان در ضعف -2

   سوزی آتش مهار امکانات در ضعف -3

   رسانی اطالع در ضعف -4

 آتش سوزی در چادرهای نصب شده  



 



 

 توزیع کمکهای ارسالی نوع وشیوه 

 و تاثیر آن بر آسیبهای وارده 

 به کرامت انسانی و هویت فردی و جمعی 



 
مردمي کمکهاي از عظيم حجمي همواره حادثه بروز با  

 ارسال دیده حادثه مناطق سوي به خارجي و دولتي ،

 ، آوري جمع مراحل وجود با که پروسه این . ميگردد

 منطقه در توزیع و ي انباردار و دپو ، تخليه ، حمل

 در ميباشد گسترده بسيار ي فرایند ي دارا ، دیده حادثه

 اثر بر شده ایجاد نيازهاي به یي گو پاسخ ایند فر حقيقت

 برهم موجب خود ي ناگهان یش افزا با که ميباشد حادثه

  . است شده بحران موجب و تعادل زدن

 ارساليبحران تخليه و توزیع کمکهاي 



 
منطقه به ورود زمان در خود ، ارسالي ي کمکها این  

  در تخليه براي یابي مکان ، امنيت تامين نيازمند

  بدون و یکنواخت بصورت توزیع و مسقف انبارهاي

 ارشد یران مد که ميباشد نيازمندان تمامي بين ما تبعيض

 تخليه اجرایي فرایند عملياتي نيازهاي تأمين با باید بحران

 جلوگيري بحران یک به آن شدن تبدیل از ، توزیع و

 نمایند

 ارساليبحران تخليه و توزیع کمکهاي 



 



 

 اشتباهی که مکررا تکرار می شود   -شیوه نادرست توزیع کمکهای مردمی  



 

 نوع وشیوه توزیع کمکهای ارسالی 



 



 



 

13:2۵ - 1391/۵/28   

در زلزله زده مناطق بازسازی زنی کلنگ مراسم در نیکزاد علی 

 تمام امیدواریم :گفت هریس شهرستان توابع از «کوویج» روستای

 به سرما فصل آغاز از قبل منطقه این در بازسازی نیازمند واحدهای

 و اسالمی انقالب مسکن بنیاد تجربه با بدانند باید مردم .برسد پایان

 مورد واحدهای همه بازسازی امکان شرقی آذربایجان استانداری اهتمام

 .است امکان پذیر روز 4۵ در نیاز

 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 



 

1391/5/2۸   

کوتاهترین در :گفت اسالمی انقالب مسکن بنیاد رییس تابش، علیرضا 

 کار .شود می آغاز زدگان زلزله موقت اسکان عملیات ممکن زمان

 انجامید طول به ماه هفت مدت بم زلزله جریان در زدگان زلزله اسکان

 یک از کمتر در کار این شرقی آذربایجان زده زلزله مناطق در اما

 .شد خواهد شروع آینده هفته

 اسکان موقت  



 

 آغاز فصل زمستان



 

27 19:08 - 1391 مرداد 

مورد در احمر هالل نجات و امداد سازمان رئیس همچنین 

 احمر هالل :گفت زده زلزله مناطق در باران بارش احتمال

 مشکالت و گرفتگی آب از جلوگیری برای ولی است آماده

 هنوز که است درحالی این کنند اقدام زودتر باید مسئوالن دیگر

 .است نشده تامین موقت اسکان کانکسهای

 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 



 

 طرحی ساده اما گرانقیمت 

 واحد های اسکان موقت با اسکلت فلزی و دیوارهای ساندویج پنل ماموت



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان

 اولین کانکس نصب شده در منطقه ورزقان 



 

 واحد های اسکان موقت فاقد درب و پنجره  

 روز بعد از زلزله  90



 

 درب و پنجره  فاقد واحد های اسکان موقت 

 روز بعد از زلزله  90



 

 کیفیت پائین نصب واحد های اسکان موقت خصوصا در اجرای کرسی چینی



 

 واحد های اسکان موقت فاقد درب و پنجره  

 روز بعد از زلزله  90



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان

اجرای واحد های اسکان موقت با کیفیت بسار پائین خصوصا در 

 بخش کرسی چینی امری تکراری بود 



 

 پنجره های بدون شیشه مشکلی که هنوز هم باقی است



 

تغییراتی که برای کاربردی تر کردن واحد های اسکان موقت توسط  

 مردم بومی انجام شده بود  



 

کانکس کاربری درباره شرقی آذربایجان استاندار 

 :گفت است، شده نصب روستاها در که هایی

 شوند می نصب روستاها در که هایی کانکس

 طوری اما هستند، انباری و علوفه نگهداری برای

 و برف بارش صورت در که اند شده طراحی

 استفاده موقت اسکان برای آنها از توان می باران

 .کرد

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

آغل های کوچک جهاد کشاورزی که به واحد های اسکان موقت تغییر  

 کاربری دادند  



 

برنامه در پيش ساخته دامی واحد هزار 12 نصب 

 هر به گرفت قرار زلزله زده مناطق بازسازی

 است گرفت تعلق ریالی ميليون 50 تسهيالت واحد

 گردد می پرداخت دامی واحدهای احداث برای که

 واحد های دامی 



 

 آغل های پیش ساخته جهت دام  



 

 آغل های پیش ساخته دامی کاری از جهاد کشاورزی



 

زلزله با آن ارتباط و مهاجرت   

   زده زلزله منطقه از مهاجرت -1

   زده زلزله منطقه به مهاجرت -2

 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

 !  مهاجرت 

 شاید زمانی باز گردند که امکانات مورد نیازشان وجود داشته باشد  



 

 بحران مدیریت :فارس خبرگزاری

 ساکنان :گفت آذربایجان شرقی استانداری

 شدن اجرایی در تاخير موجب فصلی

 .شده اند زلزله زده ها دائم اسکان مرحله
 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 
 در زلزله آذربایجان



 

 از آوار برداری و مشکل آلودگی محیط زیستهای ساختمانی ناشی نخاله 



 

منطقه سطح در برق توزیع شبکه  

  ایمن نا ها کشی سیم -1

 توزیع شبکه در ولتاژ افت -2

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

توزیع آب در منطقه 

 زلزله زده 



 

زده زلزله منطقه به رسانی آب 

   معدنی آب توزیع -1

 آب تانکرهای با آب توزیع -2

 روستا سطح در توزیع های علمک با آب شبکه -3

 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

1391-0۶-0۸ 

 بحران مدیریت ستاد :ایلنا - تبریز
 روستایی فاضالب و آب شركت

 شرب آب تامين از شرقی آذربایجان
 .داد خبر زده زلزله روستاهای تمام

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 
 در زلزله آذربایجان



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان

 آب توزیع آغاز

 و تانکر توسط

 بیست های دبه

 از آب لیتری
  سوم روز



 

 روز بعد از زلزله 90شبکه توزیع آب آشامیدنی 



 

 مورد علمك آبگيری  12این منظور نيز برای
تانكرهای سيار در نقاط مختلف نصب شده 

 .است

 بطری آب  ۶2140همچنين تاكنون بيش از
ليتری جهت نگهداری  20گالن  5000معدنی و 

 .آب بين روستایيان زلزله زده توزیع شده است

 
 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 
 در زلزله آذربایجان



 

 علمک های توزیع آب آشامیدنی در روستاها 



 

 علمک های آب محل شستن ظروف و برداشت آب برای واحد های اسکان موقت 



 



 

 علمک های توزیع آب آشامیدنی در روستاها 



 

 علمک های توزیع آب آشامیدنی در روستاها 



 

 علمک های توزیع آب آشامیدنی در روستاها 



 

جمع آوری و دفع 

 فاضالب در

 منطقه زلزله زده 



 

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان
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فاضالب های انسانی و آلودگی های ناشی از عدم رعایت نکات  

 فنی  در دفع بهداشتی فاضالب 



 

فاضالب های انسانی و آلودگی های ناشی از عدم 

 رعایت نکات فنی  در دفع بهداشتی فاضالب 



 

فاضالب های انسانی و آلودگی های ناشی از عدم رعایت نکات 

 فنی  در دفع بهداشتی فاضالب 



 

فاضالب های انسانی و آلودگی های ناشی از عدم رعایت نکات فنی  در  

 دفع بهداشتی فاضالب 



 

 سرویسهای بهداشتی 

 

 حمام ها و دستشویی های پیش ساخته و قابل حمل



 

دیدیم وقتی :داشت اظهار نجات و امداد سازمان رئیس 

 به نکرد کاری بهداشتی سرویسهای تامین برای کسی

 را بهداشتی سرویس 1300 توانستیم بود زحمتی هر

 ..کنیم ارسال منطقه به و کرده تامین

 بررسی مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت 

 در زلزله آذربایجان



 

 از ادای به تکلیف تا رفع تکلیف ! سرویسهای بهداشتی سیار 



 

 سرویسهای بهداشتی که قابل بهره برداری نیستند



 

 مشکل آب گرم  

 و راه حلی ساده؛ آبگرمکن های برقی دست ساز 



 

 از ادای به تکلیف تا رفع تکلیف  ! حمام های سیار 



 

 شیوع بیماریهای قارچی و پوستی در بین زنان و کودکان

 

 از انکار تا درمان 



 



 

 اولین سرویسهای بهداشتی نصب شده در منطقه زلزله زده 



 



 

 آلودگی های قارچی و باکتری  زنان و کودکان 

 یکی از علتها استفاده از دبه های آب بیست لیتری 



 



 

یکی از علتها  آلودگی های قارچی و باکتری  زنان و کودکان 

 عدم امکان پهن کردن لباس های زیر در معبر های عمومی 



 

توزیع شامپو هاای مخصاوص   

 منطقاااه حادثاااه دیاااده 

 

 

شامیو هایی که قابلیت آنتای  

باکتریال و ضد قارچ داشاته و  

با آب سرد هم قادرت پااک   

 –کنناادگی باااالیی دارنااد 

 اهدایی شرکت سریتا



 

 آغاز فصل زمستان

 و شرایط منطقه زلزله زده



 

 آغاز فصل زمستان
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