
 ی در برابر سونامیمنیا
 

 ی میزلزله محل. دی آیانوس بوجود میر سطح اقی از امواج است که در اثر زلزله در زی مجموعیسونام
ست تا پنجاه ی ساحل برسد و به ارتفاع بقه بهی تواند در عرض چند دقیجاد کند و می ایتواند امواج سونام

 . فوت در ساحل نفوذ کند
  

زانتان از ی دهد تا شما و عزیار شما قرار میر را در اختیاطالعات ز، کایب سرخ آمری صلBay Areaشعبه 
 :دی مصون باشی احتمالیخطر سونام

 
  دی کنیزیبرنامه ر
 . استی با سونامییاروینواده شما آماده رو کند خانه و خاین می است که تضمین قدمی اولیزیبرنامه ر

،  اغلب پس از وقوع حادثه تماس از راه دور آسانتر است:دیم کنی خود را تنظیبرنامه ارتباط •
از همه . دین کنیی خود تعی ارتباطیانجی را در خارج از منطقه خود بعنوان مین شخصیبنابرا

ن اطالعات را ی ایزارش دهند تا و مشخص شده گی ارتباطیانجیت خود را به مید وضعیبخواه
 خارج از محدوده خود در ی ارتباطیانجی خود را با میبرنامه ارتباط. گران قرار دهدیار دیدر اخت

 . دیان بگذاریم
 یکشور و منطقه از راهها،  در شهر:دید و محل مالقات را مشخص کنین کنییز را تعی گریرهایمس •

د و محل مالقات ی را انتخاب کنیر منطقه بلندی هر مسیبرا. دی آگاه باشیه شده انتقال سونامیتوص
 . دین کنیی خانواده را تعیاعضا

را ،  دهندی انجام می که کاریواناتی حیبه استثنا، یوانات خانگی ح:دیاد نبریوانات خود را از یح •
، ونهایانسپ، دوستان،  از افراد خانوادهیستین لیبنابرا، دی ببری اضطرارید به اردوگاه های توانینم

 . وانات شما پناه دهندی به حید که در مواقع اضطراریه کنی تهییدامپزشکها و هتل ها
ا یدوستان ، گانیاز همسا، دیژه داری ویازهایاگر ن: دیط خاص خود را در نظر داشته باشیشرا •

 .  به شما سر بزنندید در مواقع اضطراریشاوندان خود بخواهیخو
  دین کنیمر خود را مرور و تیبرنامه ها •

  دیه کنیبسته مخصوص را ته
 :ر استید که شامل موارد زیه کنی تهیبسته انتقال کوچک،  بسته حادثه بزرگیبجا

 آب  •
 اسنک  •
 دارو  •
  یو گزارش وضع هوا و باتریراد •
 چراغ قوه  •
  یاسناد ضرور •
 لباس گرم  •

  دی الزم را کسب کنی هایآگاه
 :دیس کرد احسایدید و زلزله شدی هستیاگر در منطقه ساحل



 . دید پس از توقف زلزله به طبقات باالتر برویاگر در ساختمان چند طبقه در ساحل هست •
انوس مشاهده ی در منطقه باز اقیاثر سونام، دیانوس بمانیدر منطقه باز اق، دیق هستیاگر در قا •

 .  شودی خطرناک در بندر و بندرگاه میانهای شود اما باعث بوجود آمدن جرینم
ع آماده ید و خود را سریون گوش کنیزیا تلویو یبه راد، ی مقامات محلیه هایت اطالعافی دریبرا •

 . دیانتقال کن
 ی براید تا نشانی ببندی را به در ورودیا حوله روشنیکاغذ ، دیاز داریه خانه به کمک نی تخلیاگر برا •

 . درخواست کمک باشد


