دفتز هذیزیت ٍ کاّص خطز تالیا

هزکش هذیزیت ضثکِ
ٍ دفتز سالهت جوعیت ،خاًَادُ ٍ هذارس

ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی

کویتِ تْذاضت کارگزٍُ سالهت در حَادث غیزهتزلثِ

فرم ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بالیا
تاریخ آموزش خانوار بعد
نام مرکس:

شماره خانوار:

از ارزیابی فعلی:

تاریخ ارزیابی:

ردیف

سوال

راهنما

1

آیا طی یکسال گذضتِ در خاًَادُ ضوا جلسِ تزًاهِ ریشی تزای هماتلِ
تا تالیا اًجام ضذُ است؟

تالیا هاًٌذ سلشلِ ،سیل ،خطکسالی ،طَفاى ،راًص
سهیي ،سزها یا گزهای ضذیذ ،آتص سَسی ٍ غیزُ

2

آیا خاًَادُ ضوا ًمطِ خطز تالیای هْن را رسن کزدُ است؟

3
4
5
6

آیا هماٍهت ساختواى هٌشل ضوا در تزاتز سلشلِ طی یکسال گذضتِ
تَسط یک فزد هتخصص ارسیاتی ضذُ است؟
آیا در صَرت هماٍم ًثَدى ساختواى هٌشل تاى در تزاتز سلشلِ ،الذاهی
را تزای هماٍم ساسی آى اًجام دادُ ایذ؟
آیا طی یکسال گذضتِ آسیة پذیزی عَاهل غیزساسُ ای هحل
سکًَت خَد را تزای سلشلِ ارسیاتی کزدُ ایذ؟
آیا طی یکسال گذضتِ الذاهی را تزای کاّص آسیة پذیزی عَاهل
غیزساسُ ای هٌشل خَد اًجام دادُ ایذ؟

ضاهل دیَارّا ،سمف ّا ٍ ستَى ّا
عَاهل غیزساسُ ای ضاهل تاسیسات (آب ،تزق ٍ
گاس) ،لَاسم هٌشل ٍ دکَری ،ضیطِ ّا ٍ غیزُ
-

7

آیا در خاًَادُ ضوا کیف ضزایط اضطزاری ٍ تالیا ٍجَد دارد؟

-

8

آیا خاًَادُ ضوا تزای ضزایط اضطزاری ٍ تالیا دارای تزًاهِ ارتثاطی
است؟

-

9

آیا خاًَادُ ضوا تزای ضزایط اضطزای ٍ تالیا تزًاهِ تخلیِ دارد؟

-

11
11
12
13
14
15

آیا در خاًَادُ ضوا تزای کوک تِ گزٍُ ّای آسیة پذیز در ضزایط
اضطزاری ٍ تالیا تزًاهِ خاصی ٍجَد دارد؟
آیا اعضای خاًَادُ ضوا تا ّطذارّای اٍلیِ هخاطزات هْن هٌطمِ
هاًٌذ سیل ،طَفاى ٍ غیزُ آضٌا ّستٌذ؟
آیا ٍسایل اطفای حزیك آهادُ در هٌشل ضوا ٍجَد دارد؟
آیا حذالل یکی اس اعضای خاًَار ضوا طی یکسال گذضتِ تزای کوک
ّای اٍلیِ پشضکی آهَسش دیذُ است؟
آیا خاًَادُ ضوا در تزًاهِ ّای هذیزیت تالیا در هحلِ خَد هطارکت
دارد؟
آیا طی یکسال گذضتِ ،خاًَادُ ضوا توزیي ضزایط اضطزاری ٍ تالیا
را اًجام دادُ است؟

ضاهل سًاى ،کَدکاى ،سالوٌذاى ٍ تیواراى
هٌظَر اس آهادٍُ ،جَد حذالل یک کپسَل
آتص ًطاًی ضارص ضذُ است کِ اعضای خاًَادُ
رٍش استفادُ اس آى را هی داًٌذ
-

جمع امتیاز (تِ ّز پاسخ تلی ،اهتیاس  ٍ 1تِ ّز پاسخ خیز ،اهتیاس  1تذّیذ ٍ تا ّن جوع کٌیذ).
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خیر

