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تزمجَ :ثبثک دکرتسادٍ – هزثی درجَ  3ثزف ّ یخ
در حبلی کَ در پبرک هلی راکی ّ رّی سٌگ گزیپْى کْچک در محبیت
آخزیي طْل طٌبة ُستیذ ،هتْجَ اثز سیبٍ ّ تزسٌبکی هی ضْیذ کَ در
ارتفبع  0044هرتی للَ ثَ مست مشب ًشدیک هی ضْد .در حبلی کَ ُیچ راٍ
دیگزی ثَ جش ثبال رفنت ًذاریذ در ایي حبلت است کَ ثَ خبطز ایٌکَ اس
چٌیي ثؼذاسظِز اثزی پیطگیزی ًکزدٍ ّ ًتْاًستَ ایذ یک غؼْد سزیغ
هٌبست داضتَ ثبضذ سیز لت ثَ خْد ًبسشا هی گْیذ.
حْادث هزثْط ثَ رػذ ّ ثزق ثَ طْر هتْسط سبلیبًَ ً 044فز را ثَ
کبم هزگ هی کطذ .افزدی کَ در هکبهنبی هزتفغ ّ رّ ثبس ُستٌذ ثَ
خػْظ سٌگٌْرداى ّ کٌُْْرداى کَ اثشار فلشی ثَ مهزاٍ دارًذ ثیطرت
درهؼزؼ خطز هی ثبضٌذ .ثب یک آضٌبیی اثتذایی در هْرد خطزات رػذ ّ
ثزق هی تْاًیذ اس خطزُبی هزگ آّر ایي حبدحَ طجیؼی جلْگیزی کٌیذ.
شروع ىومشنذانو
در هْرد هکبى هْرد ًظز خْد حتمیك کزدٍ ّ اطالػبت خْد را در هْرد
ّؾؼیت ُْای آجنب ّ اثزُبی ثبراى سا (اثزُبی سیبٍ ّ غْل پیکزی کَ
ایجبد رػذ ّ ثزق هی کٌٌذ) ثبال ثربیذ .کوپ خْد را جبیی ثزلزار کٌیذ
کَ احتوبل هْاجَِ ثب ایي پذیذٍ را ثَ حذالل ثزسبًیذ ّ ثَ حنْی
ثزًبهَ ریشی کٌیذ کَ غجح سّد در هٌبطك پز خطز ،هبًٌذ للَ ُب ّ
گذرگبُِبی هزتفغ ثبضیذ .در غؼْدُبی خْد هسیزُبی فزار را هطخع
کٌیذ ،دائوب ُْاضٌبسی را چک کزدٍ ّ هذت سهبًی هؼمْل را ثزای
ثبسگطتی هطوئي در ًظز ثگیزیذ.
خطر را بو بکشیذ
ػالئوی کَ خرب اس ّلْع سّد ٌُگبم رػذ ّ ثزق هی دٌُذ ػجبرتٌذ اس:
غزش ُبی آمسبًی ،ثْی سْختگی در ُْا ،سیخ ضذى هُْبی سزًْ ّ ،ری آثی
رًگ کَ اس اجسبم فلشی سبطغ هی ضْد ّ ثَ آتص "سٌت املْ" هؼزّف است.
اگز ُز کذام اس ایي ػالئن را دیذیذ ّ یب فبغلَ ثیي غذای رػذ ّ
اًتطبر ثزق  01حبًیَ ّ یب کورت ثْد ًطبًگز ایي است کَ در فبغلَ 1
کیلْهرتی مشب رػذ ّ ثزق غْرت گزفتَ است ثٌبثزایي ثَ سزػت حمل را تزک
کٌیذ.
نواحی امن را انتخاب کنیذ

کبهال ُْضیبر ثبضیذ ّ سزیغ ػکس الؼول ًطبى دُیذ ّ ثزًبهَ ای ثزای
ثبسگطت ّ یب رسیذى ثَ هکبًی اهي را تزتیت دُیذ .ثذّى ُیچ تزدیذی
در هْرد ثبسگطنت ّ ثزداضنت ّسبیل جب هبًذٍ  ،حمل را تزک کٌیذ.
ثَ دًجبل هکبًی ثشرگ ّ طبلذار ثبضیذ ،جبیی کَ ثتْاًیذ لْاسم را
اس خْد جذا کزدٍ ّ آهنب را چبل کٌیذ .ثَ حمؽ اهکبى ثَ هٌطمَ ای کن
ارتفبع تز هخل پبی غخزٍ ّ یب جبیی ثب درختچَ ُبی کْتبٍ کَ در
هیبى درختبًی ثشرگ ُستٌذ ثزّیذ .سهیي در ایي ضزایط (رػذ ّ ثزق)
ثَ مست ًْاحی کَ همبّهت کورتی دارًذ ،ؾزثَ را هٌتطز هی کٌذ
ثٌبثزایي اس سٌگ ُبی خیس ّ آهنب کَ ثب گلسٌگ پْضیذٍ ضذٍ اًذ ،آة
ریشُب  -هخل ایستبدى سیز درختبى ثلٌذ ،سٌگِبیی ثب ضکبف ُبیی پز
اس آة ،غبرُبی کن ارتفبع ّ یب ّسبیل ّ لْاسم هزطْة کٌُْْردی ثَ
ضذت پزُیش کٌیذ.
کنرتل کردن شرایط
اگز ًبگِبى در یک هْلؼیت تْفبًی غبفلگیز ضذیذ ،اثتذا سؼی کٌیذ
کَ هسیز را ثزگزدیذ .اگز اهکبى ایي کبر ًجْد ،لجَ ای را پیذا
کزدٍ ّ رّی ّسبیلی ػبیك گًَْ هبًٌذ کیسَ خْاة ،طٌبة ّ ،یب کْلَ
پطتی(ثذّى لبلجِبة فلشی) مچجبتَ سدٍ یب ثٌطیٌیذ(ّلی دراس ًکطیذ)
دستِبیتبى را اسمهذیگز ّ مهچٌیي اس سهیي جذا کٌیذ .ایي کبرُب ثبػج
هی ضْد درغذ ایي کَ ثذى مشب ثَ غْرت رسبًب ػول کٌذ را پبییي
ثیبّرد ّ اًذاهِبی مشب را حمبفظت خْاُذ کزد .ثَ حمؽ اهکبى ،فبغلَ
افزاد گزٍّ را حذالل ثَ اًذاسٍ  01لذم اس مهذیگز سیبد کٌیذ در ایي
غْرت اگز ضخػی دچبر سبحنَ ضذ دیگزی ّی را احیب خْاُذ .پبًچْ ّ یب
ثبدگیز ثپْضیذ تب دهبی ثذًتبى پبییي ًیبییذ ّ در مهبى هکبى مببًیذ
تب ّلتی کَ فبغلَ غذای رػذ ّ اًتطبر ثزق افشایص پیذا کٌذ ،ایي
ثذیي هؼٌبست کَ تْفبى در حبل متبم ضذى است.
برای شرایط سخت آماده باشیذ

در ایي ضزایط اگز ضخػی دچبر ثزق گزفتگی ضْد جذی تزیي خطز هسئلَ
ایست للجی خْاُذ ثْد .ثبیذ فْرا تٌفس ضخع ّ گزدش ّ جزیبى ُْای
تٌفسی ّی را چک کٌیذ .اگز السم است  CPRرا ثزای ّی اجنبم دُیذ ّ ُز
چَ سزیؼرت هػذّم را ثَ هزاکش فْریتِبی پشضکی ثزسبًیذ.
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چٌذ دستْر الؼول سبدٍ هی تْاًذ مشب را در
ضزایط تْفبًی ّاس رػذ ّ ثزق هػْى ًگبُذارد

