
   

  مرکز مدیریت شبکه
 دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارسو 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

 مدیریت و کاهش خطر بالیادفتر 
 کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه

 آمادگی خانوار در برابر بالیا ارزیابیفرم 

 :ارزیابی تاریخ :شماره خانوار :نام مرکز

بعد آموزش خانوار ریخ تا

 :از ارزیابی فعلی

 

 خیر بلی راهنما سوال ردیف

1 
آیا طی یکسال گذشته در خانواده شما جلسه برنامه ریزی برای مقابله 

 با بالیا  انجام شده است؟
بالیا مانند زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان، رانش 
 زمین، سرما یا گرمای شدید، آتش سوزی و غیره

  

  -  اده شما نقشه خطر بالیای مهم را رسم کرده است؟آیا خانو 2

3 
آیا مقاومت ساختمان منزل شما در برابر زلزله طی یکسال گذشته 

 توسط یک فرد متخصص ارزیابی شده است؟ 
   شامل دیوارها، سقف ها و ستون ها

4 
آیا در صورت مقاوم نبودن ساختمان منزل تان در برابر زلزله، اقدامی 

 اوم سازی آن انجام داده اید؟را برای مق
 -  

5 
آیا طی یکسال گذشته آسیب پذیری عوامل غیرسازه ای محل 

 سکونت خود را برای زلزله ارزیابی کرده اید؟
آب، برق و )عوامل غیرسازه ای شامل تاسیسات 

 ، لوازم منزل و دکوری، شیشه ها و غیره(گاز
  

6 
یب پذیری عوامل آیا طی یکسال گذشته اقدامی را برای کاهش آس

 غیرسازه ای منزل خود انجام داده اید؟ 
 -  

  -  آیا در خانواده شما کیف شرایط اضطراری و بالیا وجود دارد؟ 7

8 
آیا خانواده شما برای شرایط اضطراری و بالیا دارای برنامه ارتباطی 

 است؟
 -  

  -  آیا خانواده شما برای شرایط اضطرای و بالیا برنامه تخلیه دارد؟ 9

11 
آیا در خانواده شما برای کمک به گروه های آسیب پذیر در شرایط 

 اضطراری و بالیا برنامه خاصی وجود دارد؟
   شامل زنان، کودکان، سالمندان و بیماران

11 
ات مهم منطقه آیا اعضای خانواده شما با هشدارهای اولیه مخاطر

 مانند سیل، طوفان و غیره آشنا هستند؟
 -  

 آیا وسایل اطفای حریق آماده در منزل شما وجود دارد؟  12
     منظور از آماده، وجود حداقل یک کپسول

نشانی شارژ شده است که اعضای خانواده  آتش
 روش استفاده از آن را می دانند

  

13 
ا طی یکسال گذشته برای کمک آیا حداقل یکی از اعضای خانوار شم

 های اولیه پزشکی آموزش دیده است؟
 -  

14 
آیا خانواده شما در برنامه های مدیریت بالیا در محله خود مشارکت 

 دارد؟
 -  

15 
آیا طی یکسال گذشته، خانواده شما تمرین شرایط اضطراری و بالیا 

 را انجام داده است؟
 -  

   .(بدهید و با هم جمع کنید 1و به هر پاسخ خیر، امتیاز  1تیاز به هر پاسخ بلی، ام)جمع امتیاز 

 


