
 

   
   

للزالزل إرشادات السالمة

المسح  –والبحريالجیودیسى قسم
المساحة دبي –إدارة بلدیة



 
        

   

         
  

     

    

      

       
    

      

السالمة الزلزال :إرشادات حدوث  )استعد( قبل

 :لعملايف
 ،ةیفكا هیامتزجاجا ،ةیأول تفااإسع ،قیرحةفأمط دوجو نمدبال-1
 .قیرالحو ةیالصح ئراالطوو ةطرالش تفاھو قامرأ

 ءفاإلطاةیفیك ثلمةیرروالض تارمھاال ضبع بتسااك نمدبال-2
 .ةیألولاتافإلسعااوءبارالكھوزالغاوهیامال فصلو

 3- .ااددییجج ننااررددبالجبالج ةةیلیلققثثالال ثثثاثاألألاا ععقطقط ععییممجج تتییببثثتت 3

 زلالزالثدوحدنعةمالالس تادرشاإ حول تھمیعتوونیملالعا بیردت-4

 ةرثمؤ ةیرضأتازھثدوحدنعةرئادال ةبخط نیملالعا ةیعتو-5
 ؟ئراالطو تالحا اللخ ھمرادوأدیدتحوةئولمسال دارفألادیدتحو

DB(ىنبمبال زلالزلل ةیدبلال قیبتط یلزنت-6 Safe Oasisplus for Dubai ( 

بطاریات، مع مصباح



  
                

           
      

      

 

     

  
 

             
            

 
       

   

العمل مبنى  :داخل
نتیجة-1 بجروح الناس من العدید یصاب فقد الداخل في فأبقي المبنى داخل كنت فإذا ھدوئك، على حافظ

تحت الدخول الخارجیة، واألبواب النوافذ عن بعیدا تكون أن وحاول الزلزال خالل األبنیة من الخروج
یضمن الطاوالت المتساقطةلكإحدى األشیاء من  .الحمایة

العلویة-2 بالطوابق كنت إذا الھزة حدوث وقت واألدراج المصاعد استعمال عدم

السالمة الزلزال :إرشادات حدوث إجراء(أثناء  )اتخذ

 دعصملا مادتخسا نوعمم
 ::ىىننببممللاا ججررااخخ
ةحتوفمنمكا يف قفوجربالخا ثمكفأ ءنابال جرخا تنكاذإ یالعال ةیئبارالكھ كالألساتتح قوفالو بنتج .
 )ءنابالنمةزرباالءازألجاو رفالش ثلم(كیعل قطیسنأنمكمالنم جسم يأتتح أو

 :ةرایسلا يف
 كالألساورالجسووقافنألانعدیبع خال نامك يفةریاالس قافیإبیج

 ةزالھ ءتھانا نیلح اخلھاد قباو ةیئبارالكھ
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( ) :  صفحأ لازلزلا ثودح بعد ةمساللاتاادشرإ

 مھفعوأس نیباصملا نع بحثا

 ةیئابھركلا وطلخطاو زاغلاو اءملا یببانأ ةمالس نم كدأت

 ازغلابتسر معد نمدكأتوةیبھركلاةھزألجاوأ یتبركلامتخدتسال

ةقطاتسملا اءیألشاو ورسكملا جالزجا نع دعتبا و ةةلخطرلخطراا وادوادممللاا اتاتببییررتستس ففنظنظ  ةقطاتسملا اءیألشاو ورسكملاجالزجانعدعتباو

 ىنبملل ةصصمخلا معجتلا نكامأب جارلخا ىلإ ىنبملا ادرغت نوا بدال ةییسئلرا ةھزلاب ىنبملا ثرأت الحظت إذا

 كواجدتقانط يفلوئمسلااھیطعیيتلا اتمیلعتلاوأئوارلطاةخط بعتا

 ةئاطخلا تامولعملا لدابت وأ تاعاإلشا یدترد نع عدتباو ةالابماللوا ةینانألا نع يلختلوا لذاتا اركنوإ نواعتلا حور اءفضإ

 يكذلا قیبتطلا قیطر نع ىنبملا لوئمس ىلإ اتباصإ ةیأ نع غالبإلا وأ اطرمخ نم كلوح ھالحظت ام لاسإر

 :مللعا بنىم اخلد
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الشكر الشكرمع مع
Try to Visit: 

https://www.dm.gov.ae/survey-department/dsn/ 

Download DSN Application: DB-Safe Oasisplus 

for Dubai 

www.dm.gov.ae/survey-department/dsn/

