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:

پيارے بچوں!
ہم مددگارعملہ ہيں! ہم آپ کو آفات کے لئے تيار کرنے کيليے يہاں ہيں۔ہم اس بارے ميں اپ کی پوری
مد دکر يں گے۔
ميں برف خان ہوں ،اگر آپ ميری طرح ہيں ،تو آپ نے ٹی وی نيوز اور اخبارات ميں آفات کے تمام
قسم کے کے بارے ميں سنا ہو گا .حقيقت يہ ہے کہ آفات کسی بھی وقت کہيں بھی ہوسکتيں ہيں .اور ان
آفات کے بارے ميں سوچناہی خوف ميں مبتال کر ديتا ہے .ليکن يہاں ايک اور حقيقت يہ ہےکہ اگر آپ
خود کو بہتر طور پر تيارکرليں تو آپ خطرے سےکافی حد تک محفوزہو سکتے ہيں۔
يہی وجہ ہے کہ ايک ڈيزاسٹر عملہ تشکيل د يا گيا ہے – (سا,ءکلو نا،راءزنگ واٹر ،جونسن ،ٹومی
ٹوسٹر،سٹورمی بٹ,،بليز گل) – يہ عملہ آپ کو تباہی سے بچنے کے لئےاحتيا تی تدابيراور آفات سے
نمٹنے کے بہترين طر يقو ں کے با رے ميں آگاہی فراہم کرے گا۔
اس گائيڈ ميں قدرتی آفات سے منسلک ہر موضوع پر عملے کی طرف سے صرف آپ کے لئے ايک
تفريحی کھيل پيدا کيا گيا ہے! اس کھيل کے ذريعے آپ تباہی سے پہلے ،تباہی کے دوران اور تباہی کے
بعد پيدا ہونے والی صورت حال کے بارے ميں بخوبی جان سکيں گے۔ آخر ميں ايک کوئز بھی ہے .اس
کے بعد آپ کو کھيل کے جوابات پتہ چل جايں گے۔
اور اس کتاب کے ذريعے کام کرنےکا مقصدآپ کواور جہاں آپ رہتے ہيں،اسے محفوظ بنانا ہےہم آپ
کو بتاہيں گے کہ ايک آفت آۓ تو آپ اور آپ کے خاندان نے کيا کرناہے !
کھيل مکمل کرنے کے بعد ،آپ اس کتاب ميں موجود مذ يد طريقوں سے بھی معلو مات حاصل کر
سکتے ہيں.
آپ کی کميونٹی ميں ہنگامی تباہی کی منصوبہ بندی کے بارے ميں جانيں .سب سے زيادہ ،آپ اپنے
خاندان اور دوستوں کے ساتھ اپنے خيا ال ت کا اظہار کيجيے۔
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معلوم الفاظ
آفات کے بارے میں کچھ الفاظ آپ کے لئے نئے ہو سکتے ہیں .یہ الفاظ کیا ہیں؟ اور ان کا کیا مطلب
ہے؟ روشن شاینز نے آپ کیلیے آفات کے بارے میں جاننے میں مدد کرنے کے الفاظ کی ایک
فہرست بنا دی ہے۔
جھٹکا :ایک جھٹکا اکثر ایک بڑے زلزلے کے بعد آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا زلزلہ ہے.
حکام  :وہ ایک تباہی کے دوران ایک جگہ کے انچارج میں ہیں جو لوگ ہیں .ان کی ذمہ داری لوگوں
کو محفوظ رکھنا ہے .ان میں پولیس ،یا فائر فائٹرز ،یا اساتذہ ہو سکتے ہیں.
خطرہ :کو ئ چیز بھی خطرناک ہو سکتی ہے جو آپ کو جسمانی ایذا دے۔ مثال کے طور پر ما چس
سے کھیلنا خطرناک ہو سکتا ہے
آفت :ایک آفت لوگوں اور مقامات کو پہنچنے والے نقصان کو کہا جا تا ہے۔ایسا بہت سےعوامل کی
وجہ سے ہے .یہ ایک طوفان یا سیالب ہو سکتا ہے .یہ آگ ،یا ایک زلزلہ ،یا ایک پہاڑی تودوں کی
اکثریت سے ہو سکتا ہے.
ایمرجنسی :ہنگامی صورتحال کا مطلب چیزوں کاآپ کی توقع کے خالف ہونا ہے کسی کو چوٹ
لگ سکتی ہے کویی حادثہ ہو سکتا ہے جب ایسا وقت ہو فورا مدد حاصل کرنے کی کو شش کریں.
تد بیری انخال :ایک فوری اور منظم انداز میں ایک جگہ چھوڑنے کے لئے کا مطلب تد بیری انخال
ہے۔مثال کبھی کبھی ایک ہنگامی حا لت کے دوران آپ کے اسکول میں ایک فایرڈرل کی ہے تو آپ
کو اسکول خالی کرنا پڑے گا.
شدت :ایک زلزلے کی شدت ہمیں زلزلے کی طاقت بتاتی ہے 7.0 .کی طرح ایک بڑی تعداد کا
مطلب ہے کہ زلزلہ مضبوط ہے .کم تعداد کے زلزلے کا مطلب کمزورزلزلہ ہے .

4

حکام :یہ لوگ اپنے عالقے میں اہم مالزمتوں پر فا یز ہو تے ہیں ان کا کام لو گوں کو تباہی سے
بچانا ہوتا ہے.
منصوبہ :ایک منصوبہ کیا ہے .ایک منصوبہ ہمیں ہنگامی صورت حال میں اہم چیزوں کی فہرست
بنانے میں مدد کرتا ہے .ایک تباہی کی منصوبہ بندی آفات کی تمام اقسام میں کیا کرنا ہے کے
اقدامات ہیں .ایک آگ فرار کی منصوبہ بندی حاصل کرنے کے لئے آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ
آپ کے گھر کی تصویرکیا ہو سکتی ہے.
تیاری . :ایک آفت کے لئے تیار ہونے کا مطلب صورتحال سے آگاہی رکھنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے
اور کیسےکرنا ہے.
طوفانی موج :ایک طوفانی موج تیز ہواؤں کی طرف سے کنارے پر دھکیل دیے گیے پانی کی ایک
بڑی تباہی کا نام ہے .ایک طوفان  50سے  100میل کے فاصلے تک وسیع ہو سکتا ہے .یہ  25فٹ
جتنا بلند ہو سکتا ہے .یہ ایک دو منزلہ گھر جتنا بلند بھی ہو سکتا ہے!
انتباہ :ایک انتباہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں خراب موسم دیکھا گیا ہے یا جلد ہی دیکھا جاے گا
یا خراب موسم آپ کے گھر کے قریب ہے تو آپ بر وقت احتیاطی تدابیر کر کے محفوظ رہ سکتے
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ہیں آپ جان سکتے ہیں کہ فورا گھر خالی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں .انتباہ سیالب ،طوفان ،اور
طوفان کے بارے میں ہو سکتا ہے .موسم انتباہ موسم گھڑی سے بھی زیادہ سنگین ہے.

ناگہانی آفات کے لئے تیاری:
ناگہانی آفات کے لئے تياری کرنے کا کيا مطلب ہے؟ يہ اس ليے تاکہ آپ قدرتی آفات کے بارے ميں
.سب کچہ جان ليں۔ تو پھر آپ ان کے لئے تيار ہو جاؤ۔
ايک آفت کے لئے تيار رہنا ہر کسی کا کام ہے۔ آپ گھر ميں اور سکول ميں مختلف اقدامات کر سکتے
ہيں۔ پہال قدم آفات کے بارے ميں جاننا اور منصوبہ بندی تيار کرنا ہے۔ آپ کی رہنمائ کے لئے مندرجہ
ذيل کچھ ہدايات ہيں:

ناگہانی آفات کے بارے میں جاننا:
ناگہانی آفات کہيں بھی واقع ہو سکتی ہيں ،چاہے آپ گھر ميں ہوں يا سکول۔ اس ليے ان کی اقسام کے
بارے ميں جاننا اہم ہے۔ مزيد جاننے کے لئے سب سے بہتر طريقہ سوال پوچھنا ہے۔
آپ بالغوں سے درج ذيل سواالت پوچھ سکتے ہيں:
يہان کس قسم کی آفات آ سکتی ہيں؟
ہم اس کے ليے کيا تياری کر سکتے ہيں؟
کس طرح ہمارے شہر آفت کے بارے ميں خبردار کر سکتے ہيں؟
مجھے کس طرہا پتا چلے گا کہ کيا کرنا ہے؟
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ہميں کيسے پتا چلے گا کہ کب اپنی جگہ خالی کرنی ہے؟
آپ اسکول ميں ہنگامی منصوبوں کے بارے ميں اساتذہ اور پرنسپلوں سے پوچھو۔

منصوبہ بنایں:
آپ تباہی کی منصوبہ بندی کے بارے ميں بات کرنے کے لئے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ملو۔ جو
کچھ آپ نے آفات کے بارے ميں سيکھا وہ ان کو ضرور بتاو۔ ان سے کہو کہ اسے کے ليے تيار رہنا
کتنا اہم ہے۔ آپ کا خاندان بھی آپ کی ديکھ بھال کرنے والے کے ساتھ مل سکتا ہے .آپ کا خاندان تباہی
کی منصوبہ بندی تيار کرنے کے لئے درج ذيل اقدامات کرے:
شہر سے باہر ایک رابطہ رکھں :کسی ہنگامی صورت حال ميں منتخب فرد کو فون کرنے کے لئے
اپنے والدين سے پوچھو۔ اس شخص سے آپ رابطہ کرينگے۔ اگر وہ شخص ايک مختلف شہر ميں رہتا
ہے تو يہ سب سے بہتر ہے۔ اس شخص کا فون نمبر زبانی ياد رکذيں۔ ہنگامی صورتحال ميں اگر آپ
اپنے خاندان کے ساتھ نہيں ہيں تو آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہيں تاکہ آپ کا خاندان آپ کو تالش کر
سکيں۔

فیصلہ کریں کہ آپ نے خاندان والوں سے کہاں ملنا ہے :ہنگامی صورتہال ميں اپنے خاندان سے ملنے
کے ليے ايک جگہ کا تيعن کريں۔
خاندانی رابطہ منصوبہ کو مکمل کریں :کس طرح آپ اپنے خاندان سے رابطہ کريں گے؟ آپ اپنے شہر
سے باہر کس طرح رابطہ کرينگے؟ آپ کہاں مليں گے؟ ايمرجنسی کے فون نمبر کونسے ہيں؟ آپ اپنے
گھر ميں فون کے پاس خاندانی رابطہ منصوبہ رکھيں۔ اس منصوبہ کی کاپياں اپنے خاندان والوں کو
ديں اور ہر شخص اسے اپنے پاس رکھے۔

خاندانی رابطہ منصوبہ
خاندانی رابطہ منصوبہ ہنگامی صورتحال ميں اپنے گھر والوں سے رابطے کا ايک اہم ذريعہ ہے۔
ھنگامی رابطہ فارم اپنے گھر والوں کے ساتھ لکھيں۔ اس بات کا خيال رکھيں کہ ھنگامی صورتحال ميں
کہاں ملنا ہے اور کسے فون کرنا ہے۔ جب آپ اپنا منصوبہ لکھ ليں تو اسے اپنے گھر ميں وہاں لگايں
جہاں ہر کوئ اسے ديکھ سکے۔
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میرا خاندانی رابطہ منصوبہ
نام_____________________________________ :
پتہ_____________________________________ :
فون نمبر__________________________________ :

گھر کی معلومات:
کام کرنے کی جگہ کا نمبر_________________________:
موبائل نمبر__________________________________:

ہنگامی صورتحال میں فون نمبر:
ہنگامی نمبر:

ہمساۓ یا رشتہ دار کا نام اور فون نمبر:
_______________________________________________________
_
شہر سے باہر جان پہچان والے شخص کا نمبر:

مذید ہنگامی نمبر:
مقامی پولیس اسٹیشن_____________________________ :
مقامی آگ بجھانے واال ادارہ_________________________ :
ہسپتال کا ایمرجینسی کمرہ__________________________ :
ڈاکٹر_______________________________________ :
دندان ساز____________________________________ :
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فارمیسی_____________________________________ :

ناگہانی آفات کی کٹ
کسی بھی ناگہانی آفت کے وقت آپکو وہ جگ جلدی خالی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے پاس ضرورت کی
اشياء اٹھانے کا بھی وقت نہيں ہوتا۔ اس ليے ضروری ہے کہ ايسے مواقع کے ليے ايک کٹ بنايں
جس ميں ضرورت کا سامان موجود ہو۔ خاندان کے ہر فرد کے پاس وہ کٹ ہونی چاہيے اور کم ازکم
تين دنوں کے ليے کھانے پينے کا سامان اس ميں ہو۔ تمام اشياء ايک بند پيک يا ڈفل بيگ ميں رکھيں۔
مندرجہ ذيل ان اشياء کی فہرست دی گئ ہے جو آپکی کٹ ميں موجود ہونی چاہيں:
خشک خوراک جو خراب نہيں ہوتی
ھاتھ سے کھولنے والہ اوپنر
پانی (ہر شخص کے ليے روز کا ايک گيلن
ٹارچ
ريڈيو
ٹارچ اور ريڈيو کے لئے اضافی بيٹرياں
فرسٹ ايڈ کٹ
صابن ،ٹواليٹ ٹشو ،دانتوں کا برش ،اور صاف رکھنے کے لئے ديگر اشياء
اضافی کپڑے اور کمبل
کانٹے ،چمچ ،چھرياں ،اور کاغذ کی پليٹيں
عينک اور ادويات
سيٹی
شناختی کارڈ اور کريڈٹ کارڈ کی نقول
کيش سکے
عالقے کا نقشہ
بچے کی خوراک ،بوتليں ،اور لنگوٹ
اگر آپکے پاس پالتو جانور ہے تو پالتو جانوروں کی خوراک

اگر آپ ايک سرد عالقے ميں رہتے ہيں تو اپنے آپ کو اور خاندان والوں کو سردی
سے بچانے کے لئے درج ذيل چيزيں درکار ہيں اور يہ اشياء آپکی کٹ ميں شامل ہونی
چاہيں:
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جيکٹ اور کوٹ
لمبی پتلون اور لمبی بازو والی شرٹ
مضبوط جوتے
ٹوپياں ،رومال اور سکارف
سليپنگ بيگز اور گرم کمبل
کم از کم سال ميں ايک بار آپ اس کٹ کو اپ ڈيٹ کرنا نہ بھوليں!

اپنی ہنگامی کٹ
ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والہ عملہ اس طرح کی کٹ اپنے گھر کے ہر شخص کے ليے بناتا ہے۔
اب آپ درج ذيل کام مکمل کر کے اپنے گھر کے لئے ايک کٹ تيار کر سکتے ہيں۔
٭ آپ کے گھر ميں کتنے افراد ہيں؟ ___________
٭ پانی :آپ کو تین دن کے لیے ضرورت ہے۔ ہر شخص کو فی دن ایک گیلن کی ضرورت ہے۔ آپ
کے گھر والوں کو کتنے گیلن کی ضرورت ہو گی؟
________ افراد  __________ = 3Xگیلن پانی
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٭ غذا :آپکو تین دن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ کچھ غذائ اشیاء کی فہرست بنایں جو آپ اپنی
کٹ میں شامل کر سکتے ہیں:
__________________________________________________

__________________________________________________
٭ فرسٹ ایڈ کٹ کے لئے ادویات اور دوسری اشیاء
__________________________________________________

__________________________________________________
٭ آپ کس طرح موسم کی صورتحال اور سرکاری ہدایات جاننے کے لئے خبریں سنیں گے؟

__________________________________________________
٭ اگر بجلی چلی جاے تو آپ اندھیرے میں دیکھنے کے لئے کیا استعمال کریں گے؟
__________________________________________________
٭ آپکو خوراک کے ڈبے کھولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟
__________________________________________________
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سیالب
سيالب پاکستان ميں سب سے ذيادہ عام خطرات ميں سے ايک ہے ۔ جہاں آپ
رۂتے يا کام کرتے ہيں اس سے متعلق ہوۓ بغير خاص طور پر اگرآپ کے
نشينی عالقوں ميں پانی کے قريب ،ايک الوی کے پيچھے يا نيچے کی طرف
بہاؤ ايک ڈيم سے سيالب کی تباہ کاريوں سے اگاہ رہيے ۔ يہاں تک کے بہت
چھوٹی نہريں،گھاٹی،ندی،وادياں يا نشيبی ذمين جو کے بے نقصان نظر آتے
ہيں ،خشک موسم ميں سيالب ال سکتے ہيں۔ايک فوری جوابی کاروای کی
ضرورت ہو سکتی ہے۔ لہذا ممکنۂ ہنگامی صورتحال کيليے ہوشيار رہيے۔
سیالب کےآنے سے پہلے کیا کرناچا ہیے؟(بچاؤکے اقدامات)

ايک خاندان کو تباہی سے بچانے کی منصوبـ بندی تيار کريں

کھانا پکانے يا ريفريجريشن کی ضرورت نہ ہو کھانے کی اشيا جمع رکھيں
پينے کے صاف پانی کو بند کنٹينرزميں رکھيں۔ بجلی  ،گيس اور پانی کی
خدمات متاثر ہو سکتی ہيں۔


سفری،بيٹری سے چلنے واالريڈيواور کام کرتی ہوئ تيز کام کيليے ايک
روشنياں ساتھ رکھيں،اضافی بيٹرياں بھی جمع رکھيں۔
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آپ کے خاندان کو ابتدای طبی امداد کی فراہمی اور ادويات کی ضرورت پڑ
سکتی ہے۔

اگر آپ ايک سيالب کا شکار عالقے ميں رہتے ہيں تو اپنی کميونٹی ميں اوسط
سيالب سے متعلقق گہرايوں کا پتہ ہونا چاہيے۔

آپ اپنے ساتھ عالقے کا نقشہ
رکھۓ

آپ اپنی کميونٹی کے سيالب کے اخراج کے راستوں ،اعلی گراونڈ کی تالش
اور تيز سيالب ميں تيزی سے پاوں پر بنياد حاصل کرنے کيليے معلومات کی
ضرورت ہو سکتی ہے۔

آپ کو ريت سے بھری ہوی بوری ،پرت دار لکڑی،پالسٹک کی شيٹيں اور
لکڑی جيسی اضافی مواد کے ذخيرہ کرنے کی ضرورت ہےاور جو سيالب
کے پانی سے آپ کے گھر کی حفاظت اور ايک شديد طوفان کے بعد فوری
مرمت کرنے کيليے لکڑی کی ضرورت پيش آ سکتی ہے ۔

انشورنسں(جيسے ڈرايور کا الينسس اور کريڈٹ کارڈ کی نقول کے طور پر)اہم
دستاويزات اور ايک محفوظ جمع باکس ميں ديگر قيمتی اشياء رکھيں۔

سیالب کے دوران کیا کیا جاۓ؟
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:1اعلی زمين پر فوری طور پر منتقلی کريں،حرکت کرنے کيليے ہدايات
ملنےکا انتظارمت کريں
:2خالی کرنےکيليۓ اور پناہ گاہ حاصل کرنے کيليے تيار رہيۓ
:3آپ کو مقامی حکومت اور ہنگامی صورتحال کے مينجر کی طرف
سےمعلومات اور ہدايات مليں اسليے ريڈيو اور ٹيلی ويژن کو
سنتے رہيں
:4اگر آپ کو خالی کرنے کيليے مشورہ ديا جاۓتو-:

۔اپنے گھر کو چھوڑنے سے پہلے محفوظ کر ليں ۔اگر آپ کے
پاس وقت ہےتو آپ کے گھر کے اوپری منزل پر ،ضروری اشياء اور فرنيچر
منتقل کر ديں ۔درواذوں اور کھڑکيوں کو تاال لگا ليں

اگر ہدايت ملے توضروری سويچ يا والوز کو بند کر ريں ۔ بجلی کے آالت
منقطع کر ديں اگر آپ گيلے پانی ميں کھڑے ہيں تواليکڑريکل سامان کو نہ
چھوہيں۔

نکلتےوقت تباہی کے سامان کی کٹ ساتھ ليں۔

بہتے پانی ميں مت چليں ،چھ انچ بہتہ پانی آپ کو بہا لے جا سکتا ہے۔اگر آپ
کو پانی ميں چلنا ضروری ہی ہو تو وہاں چليں جہاں پانی ٹھرا ہواہو۔چلتے
وقت ڈنڈی کو اپنےسامنے رکھيں تاکہ زمين کی پختگی کا انداذہ ہوتا رہے
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سيالب ذدہ عالقوں ميں گاڑی نہ چاليں۔ سيالبی پانی اگر آپ کی گاڑی کے
اردگرد بڑھ جاۓ'گاڑی چھوڑ کر اگرآپ محفوظ طريقے سے ايسا کر سکتے
ہيں تو اعلی زمين پر منتقل ہو جايں۔آپ اور گاڑی تيزی سے پانی ميں بہہ
سکتے ہيں۔
آپ خاندان کے ساتھ رہيں اورآپ کہاں جا رہے ہيں روسروں کو بتا
:5
کر جايں۔
:6سيالب ذرہ عالقوں سے دور رہيں يہاں تکے آپکو يہ محفوظ بھی لگےپھر
بھی پانی کا بہاؤ بڑھ سکتاہے ۔سيالبی ندی ميں سے پاؤں سے گز کر چلنے
کی کوشش مت کريں۔
سیالب کے بعد کیا کریں؟
:1قررتی آفات کے زير اثرعالقوں کا دورہ نہ کريں جبتکہ احکامات جاری نہ
ہو جايں ،پانی پيچھے ہٹنا شروع نہ ہو جاے اسوقت تک سيالب کے خطرات
ختم نہيں ہوتے ۔
:2اگرآپ کے پاس سيالب کی انشورنس ہےاور اگر آپ کو نقصان ہوا ہو تو
اپنے ايجنٹ کو مطلع کريں
:3اپنے ريڈيو اور ٹيلی ويژن کو چال رکھيں تا کہ مشورے اور ہدايات پا
سکيں،طبی ديکھ بھال حاصل کر سکيں،رہاش،لباس اور خوراک کے طور پر
اس طرح کی ضروريات کيليے رہنما ئ حاصل کرسکيں ۔ مشکل سے باہر
نکلنے کيليے (آوٹ ريچ پروگرام)آپ کو صورتحال کی کشيدگی کے ساتھ نمٹنے
ميں مدد کرے گا۔
 :4پر اميد اور صبر کے ساتھ رہيں
:5دوسروں سے مدد طلب کرنے کيليے اپنے معامالت پر ان سے گفتگو کريں
جزباتی مدد سے متعلق معلومات حاصل کرنے کيليےآپ کے عالقے ميں مہيا
سہولت ريڈ کراس سے رابطہ
کريں
:6اگر سيالبی پانی پہلی منزل پر موجود ہو تو آپ گھر کے اندر داخل نہ ہوں
آپ نہيں جانتے کے آيا عمارت ميں داخل ہونے کيليے محفوظ ہے يا نہيں
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:7بيٹری کی طاقت سےچلنے والی فانوس ،تيز روشنياں (تيل يا گيس سے چلنے
والی الٹينيں استعمال نہ کريں)عمارتوں کی جانچ پڑتال کيليۓ استعمال
کريں
:8سيالب کے پانی کے ساتھ آپ کےگھر ميں جنگلی جانوروں ،خاص طور پر
ذہريلے سانپ ہو سکتے ہيں ان کو پہلے ديکھ ليں
:9پينے کيليۓ پانی استعمال کرنے سے پہلے مقامی شہری دفاع يا ايمرجنسی
مينجمينٹ حکام سےچيک کروا ليں۔ پانی کے زراع اکثرسيالب سے آلودہ ہوتے
ہيں۔ کنويں کو الزما"پمپ کيا جاۓ اور پانی پينے سے پہلے حکام کی طرف
سےجانچ پڑتال کر وا لی جاۓ
سيالب کے ساتھ بہتےہوۓ پانی ميں آيا ہواکھانا نہيں کھانا چاہيے
:10
:11گيلے عالقوں ميں چلتے ہوۓ اليکڑيکل سامان سے کام مت ليں استعما ل
سے پہلے ماہر سے جان ّچ پڑتال کروا ليں
:12اپنے گھر کی گيس چيک کروايں کہيں خارج تو نہيں ہو رہی گيس کمپنی
سے کہہ کر
ضروری ہو تو بيماريوں سے بچنے کيليے ويکسين لے ليں
:13

پانی  ،ہر طرف پانی
ہر ايک کو ميرا سالم،ميرا نام ابھرتا پانی ہے۔ ہم سب جنتے ہيں کہ" اپريل کی
بارش مئ کے پھول التی ہۓ"،ليکن وہ بارشيں جو بہت تيز ہو جاتی ہيں
سيالب کا باعث بھی بن جاتی ہيں۔ ميں آپ کو ياد دالنے کيليے ہونکہ دوران
سيالب آپ اورآپ کا خاندان محفوظ ہونے کيليےاعلی سطح پر چليں جايں۔
ميری دوست ششا کو آپ کی مررکی ضرورت ہے !پچھلے ہفتے يہ جہاں
رہتی تھی وہاں تيز بارش ہوئ۔اب اس کے عالقے ميں موجود دريا تيزی سے
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بڑھ رہا ہے۔ دريا کناروں سے اچھل رہا ہے۔اس کے گھر کے پاس سيالب آ
رہا ہے۔ ششا کی يہاں سے نکلنے ميں مدد کيجيے ۔ نيچے دی گئ بھوبھلياں
سے رستہ ڈھونڈيں۔ ششا اور اس کے گھر والوں کو محفوظ جگہ پر پہنچنے
ميں مدد کريں

زلزلے
زلزلے کے لیے تیاری
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زلزلہ سے مراد ھے زمين کا اچانک اور شديد انداذ ميں لرزنا يا کانپنا جو کے کبھی کبھی بڑی
تباہی کا باعث بن سکتا ھے۔

خطرے کے وقت ردعمل:
مشقیں:
ہر اسکول يا ادارہ معمول ميں زلزلے کی مشقيں کرانے کا ذ مہ دار ہے ۔

زلزلے کی مشقیں:
ايک کامياب زلزلے کی مشق کو يقينی بنانے کے ليے درج ذيل معيار کو مدنظر رکھنا چاہيۓ۔
■ابتدائی تنبيہ االرم/سرکاری اعالن اس طرح سے ھو کھ تمام سٹاف اور طالبات با آسانی سن يا ديکھ
سکتے ہوں۔
■ زلزلہ االرم/سرکاری اعالن کی آواز کے فوری بعد ،تمام طلباء ،اساتذہ اور ديگر مالزمين کو
چاہئے کہ:
► فرش پر ليٹ يا بيٹھ جايں۔
►کسی ميز ،ٹيبل يا ديگر بڑے فرنيچر کے نيچے پناہ ليں -اس طرح سے بيٹھيں کے کمر کا رخ
ديوار کی طرف ہو ۔اور اپنے سر اور گردن کی حفاظت بازوؤں کے ساتھ کريں ۔
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► فرنيچر کو پکژے رکھيں اور اس کے اپنی جگہ سے ہلنے کی صورت ميں اس کے ساتھ
ہلنے کے ليے تيار رہھيں۔
►پہلے سے مقرر کردہ اساتذہ اور عملہ پرنسپل کے آفس ميں جا کر ايمرجنسی رسپانس ٹيم کی
موجودگی کی اطالع ديں ۔
►سب ٹھيک ھے کی آواز پر تمام طلبا اور عملہ اپنی مناسب کالس روم کے لئے واپس آ جائيں۔
اور استاد کالس ميں آ کر حاضری ليں۔
► گمشدہ طالب علم کی اطالع پرنسپل/سائٹ منيجريا کسی نامزد کردہ بندے کو فوری طور پر
کرنی چاہيے۔

'پیش گیری اقدامات'
زلزلہ آنے کے دوران اقدامات:
اگر گھر کے اندر ہوں:
● اندر قيام کريں۔ کھڑکياں ،شيلف ،وزنی چيزيں يا وہ فرنيچر جس کے گرنے کا خدشہ ہو اس سے
دور رھيں ۔ کسی ميز يا تپائی کی آڑ ليں ۔ طلبہ کو سکھائيں کہ بازوءوں کو کھڑا کر کے خود کو
کيسے بچاتے ہيں-
●ہال ايريا ،يا ديگر عالقوں جہاں کور يا چھت دستياب نہيں وہاں اندرونی ديوار کے ساتھ کھڑے
ہوں-
●الئبريری ميں ہوں تو کھڑکيوں اور ديواروں سے دور ہٹ جائيں۔
●ليبارٹريز ميں ہوں تو تمام برنرز (اگر ممکن ہو) کور لينے سے قبل بجھا دينے چاہئے۔ خطرناک
کيميکل سے دور رھيں۔
●بعد ميں آنے والے جھٹکوں کے لئے تيار رھيں۔

اگر کہیں باہر ہوں:
●عمارتوں اور بجلی کی ہيڈ پاور الئنز سے دور کسی کھلی جگہ ميں منتقل ہو جائيں۔ زمين پر ليٹ
جائيں۔ ارد گرد کے خطرات سے ہشيار رھيں۔
●اسکول بس ميں ہوں تو بس کو بجلی کی الئنز ،پلوں اور عمارتوں سے دور روک ليں۔ طلباء اپنی
نشستوں ميں رہتے ھوۓ کسی چيز کو مضبوطی سے پکڑ ليں ۔
زلزلے کے بعد اسکول کی عمارت کو خالی کرنے کا طریقہ:
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زلزلے کے بعد عمارت کے انخالء (خالي) سے پہلے ،درج ذيل کام کريں:
ﬞ طالب علموں کے باہر نکلنے سے پہلے باہر موجود خطرات کا جائزہ ليں۔
ﬞ شايد باہر کوئی قريب ميں محفوظ مقام نہ ھو اس ليے خود کو تيار رکھيں۔
ﬞ ہو سکتا ہے عمارت سے باہر کوئی واضح اور صاف راستہ نہ ھو۔ طلبا کو نکالنے سے پہلے
متبادل راستوں کے بارے ميں معلوم ہونا چاہيے۔
ﬞيہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمارت کے اندر شايد روشنی نہ رہے تاريکی ہو جائے اس ليے ہنگامی
روشنی کا انتظام رکھيں۔
طالب علموں کے انخالء سے پہلے ،درج ذيل کام کريں:
ﬞ صورت حال کا جائزہ ليں ۔ تمام استاد ايک دوسرے کے ساتھ تعاون کريں۔
ﬞ عمارت سے باہر شايد کوئی خالی راستہ نہ ہو۔ اس ليے متبادل راستے کا تعين ہونا چاہيے۔
ﬞ دوسری جگہ منتقل ہونے کے ليے محفوظ مقام کا تعين ضروری ہے۔ اگر نہيں ہے تو ,کسی متبادل
جگہ کو منتخب کريں۔
ﬞ بجلی کے تار نيچے ہيں ،تو ان سے بچا جائے۔
ﬞ باڑ کے قريب سے نہ گزريں ان ميں کرنٹ ہو سکتا ہے۔
ﬞ راستوں کا تعين کرتے ہوے معذوری کے حامل طلبا کا خاص خيال رکھيں۔
ان سب باتوں کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمارت سے نکلنا محفوظ ہے تو آگے بڑھتے رھيں۔
اگر یہ ایک شدید زلزلہ ہے  ،تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کو زلزلے کے تين دن بعد تک سکول ميں
ٹھہرنا ہو۔ اس کے ليے ذخيرہ شدہ اشياء کا موجود ہونا ضروری ہے۔

زلزلے کے بعد
☼طالب علموں کو عمارت سے نکالنا ہے۔ کالس روسٹر ،ہنگامی بيگ او ر طالب علم کٹس ساتھ
لے ليں۔ چيک کريں تمام طلباء نے اسکول کی عمارت کو چھوڑ ديا ہے۔ جس کمرے ميں کوئی
معذور يا زخمی نہ ہو اسے سبز تالش اور بچاؤ ٹيگ کے ساتھ ٹيگ کريں۔ اور جس ميں کوئی
معذور يا زخمی ہو اسے سرخ تالش اور بچاؤ ٹيگ کے ساتھ ٹيگ کريں۔
☼ طلبا کو نکلنے کے دوران کسی بھی وقت تنہا نہ چھوڑا جاۓ۔ طلبا کو نکلنے کے دوران خاموش
رہنا چاہيے۔
☼ محفوظ مقام پر پہنچنے پر پرنسپل کو طلبا کی حاضری لينی چاہيے۔
☼ الپتہ افراد کے بارے ميں پوليس کو مطلع کريں۔
☼ ٹيميں پورے اسکول کی عمارت ميں معذور يا زخمی طلبا کو تالش کريں اور سرخ ٹيگ کو سبز
ٹيگ سے تبديل کر ديں۔ اور اگر ممکن ہو تو دروازہ مقفل کر ديں ۔
☼ عالج کے عالقے سيٹ اپ کريں ۔ مريض کے زخموں کی درجہ بندی اور زخميوں کی ديکھ
بھال کريں۔
☼ خوراک اور پانی کی فراہمی کو قائم رکھيں ۔
☼ طالب علموں کو ذمہ داری کے ساتھ ان کے والدين کے حوالے کيا جاۓ۔
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کيا ھو رہا ہے دوستو؟ آفات کی ٹيم ميں ميرے دوست مجھے' زلزلہ خان' کہتے ہيں۔ ميں جب زلزلے
کے بارے ميں سوچتا ہوں تو ميں اپنے ارد گرد کو محفوظ کرنے کا سوچتا ہوں۔ پھر ميں اپنے
دوستوں کو بھی بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی محفوظ رہ سکيں۔
نيچے ميرے کمرے کی تصوير ہے۔ کيا آپ ان چيزيں کو بتانے ميں ميری مدد کر سکتے ہيں جو
زلزلہ آنے کی صورت ميں نقصان دہ ہو سکتی ہيں؟ نيلے رنگ سے ان چيزوں کے گرد دائرے
لگائيں جن کی مجھے جگہ تبديل کر دينی چاہيے تاکہ وہ ميرے اوپر نہ گر جائيں۔ سرخ رنگ سے
ان چيزوں کے گرد دائرے لگائيں جو کہ کسی بڑے کو اٹھا دينی چاہيے تاکہ وہ گر نہ جائيں۔
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گرج کا طوفان
گرج کا طوفان تیزی سے گزر سکتا ہے لیکن فوری طور پر امالک کو تباہ کر سکتا ہے اور لوگوں
کو نقصان پہنچا سکتا ہے -طوفان بارش کے جھکڑ اور کم ہوائ دباؤ والے جھکڑ پیدا کر سکتے ہیں.
تاہم کچھ طوفانوں کی پیش گوئی ممکن نہیں  ،مگر آپ اپنی اور اپنی جائیداد کی حفاظت کے لئے
اقدامات کر سکتے ہیں.
وقت سے قبل تیاری
٭ معلوم رکھیں کہ آپ کے پالتو جانور یا دوسرے جانور کہاں چھپنا پسند کرتے ہیں تاکہ آپ طوفان
سے پہلے ان کو تالش کر سکیں.
٭ گرج چمک کے خطرے کی نشانیاں جانیں :سیاہ ،طوفانی یا دھمکی آمیز بادل اور دور چمکنے والی
بجلی اور گرج کی آواز یا ظہور.
٭ اپنی ذاتی جائیداد کی انوینٹری لے لیں
آپ کی جائیداد کی حفاظت کے لئے اقدامات
٭ وہ درخت کی شاخیں سواریں جو کھڑکیوں کو توڑ سکتی ہیں اور آپ کے گھر میں گھس سکتی
ہیں.
٭ بجلی کو بحفاظت زمین تک منتقل کرنے کے لئے بجلی کے کھمبے نسب کریں.
٭ ایک گھر کی حفاظت کٹ تیار رکھیں اور وہ ضرورت کے مطابق آپ کے ساتھ جانے کے لئے
تیار ہو.
٭ فرنیچر اور کھلونوں کو ایک محفوظ گھر یا گیراج میں لے آئیں .بڑی اشیاء ،جیسے کہ کشتیاں یا
سوئنگ سیٹ ،کو زمین کے ساتھ منضبوطی سے باندھ دیں.
٭ اگر اولوں کی پیش گوئی ہے ،تو جانوروں کو پناہ میں النا ضروری ہے ،جیسا کہ یہ خاص طور
پر کمزور۔
٭ تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر لیں۔
آپ گھر کے اندر ہو سکتے ہیں
٭ طوفان کے دوران افادیت کا استعمال کرنے سے بچیں  -اس کے بجائے موم بتیاں اور بیٹری سے
چلنے والے آالت پر انحصارکریں۔
٭ قومی موسم کی سروس سے (صرف ایک بیٹری یا کرینک پر چلنے والے ریڈیو پر) ریڈیو کی
رپورٹ سنیں اور تمام ہدایات پر عمل کریں.
٭ کسی الیکٹریکل سامان یا ٹیلی فون کو استعمال نہ کریں کیونکہ طوفانی بجلی بجلی کے تار کی
پیروی کر سکتی ہے .ٹی وی سیٹ اس وقت خاص طور پر خطرناک ہیں.
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٭ نہانے کے ٹب ،پانی کے نلکے یا بیسن استغمال کرنے اجتناب کریں کیونکہ دھاتی پائپس بجلی منتقل
کر سکتے۔
٭ اگر تیز ہواؤں کی پیش گوئی ہے تو اپنے گھر میں سب سے محفوظ کمرے کی شناخت کریں،
ترجیحا اندرونی کمرے جس میں کوئ کھڑکیاں نہ ہوں ،وہاں طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کریں۔
باہر پھنس جائیں تو
٭اگر ممکن ہو تو کسی عمارت یا گاڑی میں گھس جاؤ.
٭اگرپناہ دستیاب نہیں ہے تو ،جتنی جلدی ممکن ہو کھلی جگہ میں آ جائیں اور زمین پر گھٹنوں کے
بل بیٹھ جائیں .کسی اونچے قد والی چیزکے نیچے پناہ نہ لیں جیسے ،ایک درخت ،باڑ ،ٹاور یا ٹیلی
فون الئن.
٭اگرآپ جنگل میں ہیں ،تو درختوں کے ایک کم قد والے جھنڈ کے نیچے پناہ حاصل کریں.
٭دھاتی اشیاء سے بچیں جو قدرتی بجلی کی سالخوں کے طور پر کام کریں گی ،یہ کچھ بھی ہو
سکتی ہیں فارم کے سامان سے لے کر ماہی گیری کی سالخیں ،سائیکل ،گالف کلب یا کیمپنگ کا
سامان.
٭دریاؤں ،جھیلوں ،تاالب یا اسٹریمز میں موجود پانی سے بچیں .نشیبی عالقوں میں سیالب کی
صالحیت کے بارے میں معلومات رکھیں.
٭آپ ایک سطح میدان یا پریری میں الگ تھلگ ہوں اور آپ کو آپ کے بال کھڑے محسوس ہوں (یہ
بجلی گرنے کی عالمت ہے) ،اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں اور آگے کی طرف جھک جائیں ،اپنے ہاتھ
اپنے گھٹنوں پر رکھ دیں .زمین پر سیدھے نہ لیٹیں۔
اگر گاڑی میں ہیں تو
٭ سڑک سے نیچے اتر جائیں -درختوں کے نیچے نہ روکیں.
٭ اپنی گاڑی کی ہنگامی الئٹیں جالئ رکھیں اور طوفان ختم ہونے تک گاڑی میں رہیں.
٭ نشیبی عالقوں سے بچیں جہاں سیالبی سڑکوں کا امکان ہے۔

طوفان کے بعد
٭ طوفان گزر چکا ہے اس بات کا تعین کرنے کے لئے ریڈیو سنیں.
٭ گری ہوئ بجلی کی تاروں سے دور رہیں ،جو گری ہوئ تار آپ کو نظر آۓ اس کی اطالع دیں.
٭ جب تک بہت ضروری نہ ہو ڈرائیو نہ کریں ،سڑکیں پانی میں ڈوبی ہو سکتی ہیں یا سیالب زدہ ہو
سکتی ہیں.
ایک گھریلو حفاظتی کٹ کی تشکیل
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اگر ایک گھر اور خطے کو خالی کرنا ضروری ہو تو ایسے میں ایک گھریلو حفاظتی کٹ جسے کہیں
بھی لے جا سکتے ہیں تیار ہوتو یہ ایک یہ ایک جان بچانے کا ذریع ہو سکتی ہے .حفاظتی کٹ کا
تمام سامان آسانی سے قابل رسائی پالسٹک سٹوریج ٹوکری یا بیگ میں صفائی کے ساتھ پیک کیا ہونا
چاہئے .اگر آپ کو گھر یا جگہ خالی کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے تو تمام سامان کا
آپ کے گھر سے آپ کی گاڑی تک فوری طور پر منتقل کرنا آسان ہونا چاہئے.
یہاں آپ کی کٹ میں شامل کرنے کے لئے کچھ ضروری اشیاء ہیں
٭ تباہی کی حالت میں عوامی پانی کی فراہمی کے ذراءع آلودہ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ کرنا چاہیے
کہ اپنے خاندان کے ہر رکن کے مطابق اتنا پانی رکھ لیں جو فی فرد کم از کم تین دن کے لیے کافی
ہو -ایک دن کے لیے ایک گیلن فی فرد پانی کافی ہوتا ہے.
٭ایسی خوراک جو خراب نہ ہو اتنی مقدار میں موجود ہو جو کم از کم تین دن تک پورے خاندان کے
لیے کافی ہو۔ حفاظت کے ساتھ کھانے کے لیے ایسی کھانے کی اشیاء کو منتخب کریں جس کے لیے
گرمی کی ضرورت نہ ہو ۔ مثال کے طور پر ،توانائی کی سالخیں جوکم جگہ لیتی ہیں اور غذائیت
سے بھرپور ہیں.
٭ ایک مکمل طور پر ذخیرہ فرسٹ ایڈ کٹ.
٭ تیز روشنی والی ٹارچ.
٭ مدد کے لئے اشارہ کرنے کے لئے ایک سیٹی.
٭ موسم کی جانکاری ،مقامی حکام کی ہدایات اور دیگر تباہی کے متعلق معلومات سننے کے لیے
ایک بیٹری یا کرینک سے چلنے واال ریڈیو.
٭ ٹارچ اور ریڈیو کے لئے اسپیئر بیٹریاں.
٭ ایک نقد رقم کی فراہمی محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھیں -اگر بجلی بند ہوئ تو اے ٹی ایمز
کام نہیں کریں گی.
٭ کمبل اور ہر خاندان کے اراکین کے لئے اضافی لباس.
٭ شیشے اور دوسرے ملبے کے خالف کافی تحفظ فراہم کرنے کے لئے خاندان کے تمام اراکین کے
لئے مضبوط جوتے.
٭ تمام نسخے کے مطابق ادویات اور زیادہ انسداد میں درد کی گولیاں.
٭ ذاتی حفظان صحت کی اشیاء ،جیسے کہ ٹوالیٹ ٹشو ،ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ ،صابن،
خوشبو ،نسوانی ضروریات کی اشیاء ،دانتوں کا برش ،ٹوتھ پیسٹ ،ہاتھ کے جراثیم مارنے واال لوشن
اور لنگوٹ شامل کریں.
٭ پالتو جانوروں کی چیزیں .ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ پالتو جانوروں کو آفات یا تباہی میں
پیچھے نہیں چھوڑنا چاہئے  -ان کی خوراک اور زرہیں وغیرہ شامل ہیں۔
٭ صفائی کرنے کی اشیاء اور کوڑے کے بیگ آپ فضلہ جمع کرنے کے لیے.
٭ سلیپنگ بیگز اور ایک خیمہ عارضی پناہ گاہ فراہم کر سکتے ہیں.
٭ ایک چھوٹا آالت کا ڈبہ بنیادی آالت اور کام کے دستانوں کے ساتھ ـ
کیا آپ کو پتہ ہے  ....طوفان کے دوران
کھڑکیوں کو ٹیپ لگا کر انھیں ٹوٹنے
سے بچایا نہیں جا سکتا؟ بجائے اس
کے ،آپ ایسے کام کر سکتے جو آپ کو
محفوظ رہنے میں مدد کریں۔ مثال" یقین
دہانی کر لیں کہ آپ کی حفاطتی کٹ تیار ہے۔
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کیا آپ کو پتہ ہے  ....طوفان
کے دوران کھڑکیوں کو بند
رہنا چاہیے؟ ہمیشہ کھڑکیوں
سے دور رہیں ـ جتنی جلدی ہو
سکے اپنی محفوظ جگہ پر
پہنچ جائیں۔

آگ:
آگ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اگ آپ کے گھر میں آگ لگ جاۓ تو کوئ وقت نہیں ہوتا۔ آپکے پاس ان
کھلونوں کو بھی سنبھالنے کا وقت نہیں ملتا جنسے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپکے پاس فون کرنے کا
وقت نہیں ہوتا۔ گرمی اور دھواں شعلوں سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ گرم ہوا
میں سانس لینا آپ کے پھیپھڑوں کو تکلیف دے سکتا ہے۔ اگر آگ جاۓ تو اسی وقت گھر سے باہر
جانا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں آگ بجھانے والے آپکی مدد کو آئیں گے۔

آگ سے بچاو:
اگر آپکو ماچس یا الئٹر ملے تو اسکو چھوڑ دو۔ کسی بڑے کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپنے ماچس اور
الئیٹر کہاں دیکھا اور ان چیزوں سے دور رہو۔ اگر کوئ آپکے کمرے میں نہ ہو اور آپ موم بتی
جلتی دیکھیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ کسی بڑے کو کہیں کہ اسے بجھا دیں۔ کاغذ ،تولیے اور برتن کو
پکڑنے والے ہولڈر چولہے سے دور رکھیں۔

محفوظ رہو:
دھواں االرم :کیا آپکے گھر کی ہر منزل پر دھوئیں کا االرم نصب ہے؟ کیا اس کمرے کے قریب ہے
جہاں آپ سوتے ہیں؟ کیا وہاں دھوئیں کے زیادہ االرم نصب ہیں جہاں آپ رہتے ہیں؟ اگر نہیں تو
اپنے خاندان سے بات کریں۔ کسی بڑے سے کہیں کہ دھوئیں کے االرم نصب کریں۔ بڑوں کو یاد
دالئیں کہ مہینے میں ایک بار االرم چیک کریں۔ اسکو چیک کرنے سے آپ جان جائینگے کہ وہ سہی
کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ یہ بھی جان جائینگے کہ وہ کیسی آواز دیتا ہے۔

مہفوظ طریقے سے بچاؤ:
اپنے گھر کے سب کمروں کو دیکھیں۔ ہر کمرے میں بچاؤ کے کم از کم دو راستے تالش کریں۔
آگ سے بچاو کے منصوبے کو سال میں کم از کم دو بار دھرائیں۔
اپنے گھر والوں سے مالقات کی جگہ پر ملیں۔
اگر آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے تو:
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٭ باہر جائیں اور باہر ہی رہیں
٭ سب سے محفوظ راستہ استعمال کریں جو آگ اور دھئیں سے دور ہو
٭ اگر کوئ دروازہ بند دیکھیں اسے مت کھولیں۔ اپنے ہاتھ کی پچھلی طرف سے دروازے کو چھوئیں۔
اگر وہ گرم ہو تو اسے بند ہی رہنے دیں۔ باہر جانے کا دوسرا راستہ استعمال کریں۔ اگر دروازہ گرم نہ
ہو تو آپ اسے کھول سکتے ہیں۔
٭ اپنے ہاتھ اور گھٹنوں پر دھوئیں سے نیچے نیچے رینگیں لیکن اپنا سر اوپر رکھیں۔
٭ اپنی مالقات کی جگہ پر سب سے ملیں۔
٭ اپنے گھر کے کسی فرد کو کہیں کہ وہ باہر کسی دوست کے گھر جاۓ اور آگ بجھانے والوں کو
بالۓ۔
٭ باہر ہی رہیں۔ اندر جانا تب ہی محفوظ ہوگا جب آگ بجھانے والے کہیں کہ سب ٹھیک ہے۔
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وبائی امراض:
تیاری:
ہر ہنگا می صورت حال ميں صحت کی قيادت کرنے والی ايجنسی بيماری کے مقدمات ميں تيزی
سے اضافہ کے ليے جواب دہ اور تياری کے ليے ذمہ دار ہوتی ھے۔ اس قسم کے موقع کی تياری
کے ليے ضروری ہے کہ:
￭ايک نگرانی کا نظام موجود ہو۔ جو بيماری کے مقدمات کی تعداد اور واقعات ميں اضافے کی
صورت ميں ابتدائی خطرے کی اطالع کو يقينی بناے۔
￭بيماری (وبائی مرض) کے پھيالؤ کی صورت حال کے ليے ايک جوابی منصوبہ لکھا ہو جو
ضروری وسا ئل ،مہارت اور سرگرميوں پر مشتمل ہو۔
￭بيماری کے ليے معياری عالج کی تحرير/مسودہ تمام صحت کی سہوليات کے اداروں اور
ايجنسيوں اور ان کے طبی تربيت شدہ کارکنوں کو دستياب /ميسر ہوں۔
￭بيماريوں کے ترجيحی ضروری عالج معالجے کی اشياء (مواد اور ادويات) کے ذخاۂر اور
ليبارٹری کی نمونے کی کٹس ميسر ھو۔ مثال کے طور پر منہ کے لۓ نمکيات مال پانی ،خون،
ويکسين ،خيمے ،نقل و حمل کا ذ ريعہ اور پانی کی صفائی کے لۓ مواد ۔
￭مقدمات کی تصديق کے لۓ ايک قابل ليبارٹری کی شناخت کی جاۓ ۔
￭واقعہ کی صورت ميں متعلقہ ويکسين کے زرائع کی نشاندہی کی جاۓ جب بڑے پيمانے پر
ويکسين کی مہم اور مناسب سوئيوں اور سرنجوں کی فراہمی کی ضرورت ھو۔

ضروری سازوسامان /اقدامات:
￭صحت کی فراھمی کے لۓ اقدامات کرنے اور ان کے حاالت کا جائزہ لينے کے لۓ اجالس۔
￭نگرانی کا نظام :وزارت صحت اور ڈبليو ايچ او کو ہفتہ وار رپورٹ دی جائے۔ (بيماری کی وباۂ
کے دوران ہفتہ وار کی بجائے روزانہ کر سکتے ہيں ۔
￭ہر بيماری کے پھيالؤ کی صورت ميں ضروری وسا ئل ،مہارت اور سرگرميوں پر مشتمل جوابی
ردعمل کا منصوبہ ۔
￭ذخاۂر :نمونے (سيمپلنگ) کی کٹس ،مناسب /موزوں جراثيم کش ،خون ،ويکسين ۔
￭ہنگامی صورت حال کےلۓ ہسپتا لوں ميں الگ تھلگ وارڈ کا منصوبہ ۔
￭ليبارٹری کی حمايت  /مدد ۔

خطرے کا اظہار/انکشاف:
نگہداشت کے نظام ميں وبائی امراض کے لۓ ايک ابتدائی خطرے کی اطالع /انتباہ کا طريقہ کار/
نظم ضرور ھو۔ اگر کسی بھی درج ذيل بيماری کے مقدمات کی تصديق ھو (يعنی الرٹ منظور شدہ
حد سے بڑھ جاۓ) ،تو جتنی جلدی ممکن ھو ہيلتھ کوآرڈينيٹر کو مطلع کيا جاۓ؛ ہيلتھ کوآرڈينيٹر کو
وزارت صحت اور ڈبليو ايچ او کو مطلع کرنا چاہيے۔ (بيماريوں کی ثانی نظر فہرست کو ملک کے
حاالت (پروفاۂل کے مطابق تبديل کيا جاۓ)
ليبارٹری سے تصديق کےلۓ کلينيکل نمونہ (مثال کے طور پر سٹول ،سيرم ،سيريبرو سپاۂنل فلوۂڈ )
ليں۔ اس کيس کو ہفتہ وار رپورٹ ميں شامل کريں ۔
ردعمل /جوابی کاروائی:
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تصدیق:
بيماری کے پھيالؤ کی صورت حال کی تصديق کے لۓ ھيلتھ کی قيادت کرنے والی ايجنسی
رپورٹ /درج کيے گۓ مقدمات اور الرٹس کی تحقيق کرے۔ بعض اوقات اسی آبادی اور سال کے
عرصے دوران توقع سے ذيادہ مقدمات کی تعداد ھوتی ہے۔ اس کے لۓ طبی نمونوں کو جانچ کے
لۓ ليبارٹری بھيجا جاۓ ۔
صحت کی قيادت کرنے والی ايجنسی متعلقہ تنظيموں مثال صحت ،پانی ،صفائی اور ماہرين
حيوانات کے شعبوں سے متعلقہ وزارت صحت ،غير سرکاری تنظيموں ،ڈبليو ايچ او اور ديگر اقوام
متحدہ کی تنظيموں کے تعاون سے بيماری کے پھيالؤ پر قابو پانے کے لۓ ايک کنٹرول ٹيم تشيکيل
دے /بناۓ۔

تحقیقات:
ٹيسٹنگ ليبارٹری کے نمونوں کی تشخيص کی توثيق۔
بيماری کے پھيالؤ کی حد کی وضاحت۔
حملے کی شرح کا حساب لگانے کے لۓ مقدمات کی تعداد کا شمار اور آبادی کی مقدار /سائز کا
تعين۔
تجزيہ/اعدادو شمار کی تاريخ کے ساتھ وضاحت (مثال کے طور پر حملہ کی آغاز کا وقت /تاريخ،
مقدمات کا محل وقوع/جگہ اور انفرادی خصوصيات جيسے جنس/عمر)
بيماری کا خطرہ ھونے والی آبادی کا تعين۔
بيماری کے جراثيم ،اس کی منتقلی اور منبع کے متعلق مفروضہ/نظريہ بنانا۔
مقدمات اور ان کے درميان تعاقات/رابطے کا تعاقب کريں ۔
مزيد تحقيق /وبا ئی مرض کا مطالعہ کريں (مثال کے طور منتقلی کے ذريعے کی وضاحت ،کيريئر،
دوائی کی ضروری مقدار ،بيماری کے خطرے کے عوامل اور گروہوں کی بہتر وضاحت)
ايک تحقيقاتی رپورٹ لکھيں (جس ميں نتائج کی تحقيقات اور بہتر اقدامات کی سفارشات لکھی ھوں)

کنٹرول:
بيماری کے لۓ مخصوص کنٹرول اور روک تھام کے اقدامات پر عمل درآمد کريں ۔
مقدمات کا عالج ڈبليو ايچ او اور قومی بتائی گئی ھدايات کے مطابق کريں ۔
بیماری سے بچاؤ کے لۓ روک تھام:
محاے کے ديگر افراد کو بيواری سے محفوظ رکھنے کے لۓ انفيکشن کے ذريعہ /بنياد کو کم کرنا۔
بيماری کے مطابق مقدمات کی تشخيص اور عالج کے لۓ معياری طريقہ کار استعمال کيے جا
سکتے ھيں (مثال ہيضہ) ،عليحدگی اور نرسنگ رکاوٹوں کا استعمال (مثال وائرس سے ہونے واال
بخار) ،صحت کی تعليم ،ماحولياتی اور ذاتی حفظان صحت ميں بہتری (مثال ہيضہ ،ٹائيفائڈ،
ہيپاٹائيٹس اے اور ہيپاٹائيٹس ای) ،ويکٹر(بيماری منتقل کرنے واال) جاندار اور ان کے ذخائر کو
قابو کرنا (مثال مليريا ،ڈينگی ،ذرد بخار) ،اور تيز آالت کو مناسب طور پر ٹھکانے لگانا ۔

انفیکشن کی روک تھام:
حساس گروپوں کی ويکسين (مثال کے طور پر گردن توڑ بخار ،ذرد بخار اور خسرہ) ،صاف پانی،
مناسب رہائش اور خفظان صحت کے ذريعے خفاظت کی جائے ۔
بیماری کی روک تھام :
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ہائی خطرے کے گروپ کو کيموپروليسس (مثال کے طور پر حاملہ خواتين کو مليريا پھيلنے پر
پروفليکسس کی تجويز کی پيشکش کی جاسکتی ھے) اور بہتر غذائيت کی پيشکش کی جائے۔

موت کی روک تھام :
مقدمات کی فوری تشخيص اور مؤثر صحت کی ديکھ بھال کی خدمات کے انتظام کے ذريعے موت
کی روک تھام کی جائے ۔ مثال کے طور پر شديد سانس کی بيماری ،مليريا ،بيکٹريا ،پيچش ،ہيضہ،
خسرہ ،گردن توڑبخار اور ہيپاٹائٹس بی ۔
کنٹرول کے اقدامات کے انتخاب منخصر ھوتاہے :
کارآمدگی/آسانی (تکنيکی /آپريشنل)
دستيابی (ذخائر)
منظوری/مقبوليت
خفاظت (کام کرنے والے کارکن اور آبادی کی)
الگت /قيمت
تحزیہ /جائزہ :
روک تھام کے اقدامات کی موزوئيت اور افاديت کا جائزہ لينا ۔
وباء کے پھيانے کے وقت اور ردعمل کا جاہزہ ايں۔
اک ضروری ھو تو صحت عامہ کی پاليسی ميں تبديلی کی جائے
رپورٹ لکھيں اور اسے تقسيم کريں۔
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تکمیلی سرٹیفکیٹ
مبارک ہو! اس کتاب میں دی گئ سرگرمیوں کو مکمل کرکے آپ نے ظاھر کیا ہے کہ کس طرح بچوں
کو آفات سے بچنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے!
اس سرٹیفکیٹ کو کاٹیں اور وہاں رکھیں جہاں آپ کے گھر والے اسے دیکھ سکیں۔

تیار۔۔۔۔۔!
____________________________________
(آپکا نام)
کیا ہر طرح کی آفت کے لیے تیار!
میں سیکھ چکی/چکا ہوں کہ آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح اپنے گھر والوں کے
ساتھ کام کرنا ہے۔ میں درج ذیل اقدامات کر کے ایک فرق پیدا کر سکتی/سکتا ہوں:
٭ خاندانی رابطہ منصوبہ بنانا
٭ ہنگامی کٹ بنانا
٭اپنے ارد گرد کے عالقوں مي پیش آنے
والی قدرتی آفات کے بارے میں مزید جاننا
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٭ دو خاندانوں کے ملنے کی جگ چننا
٭ اگر کوئ آفت آے تو پرسکون رہنا
٭ دوسروں کو خطرات سے آکاہ رکھنا

