
 

   
   

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
.قیرالحوةیالصح ئراالطووةطرالش فاھو مقارأ  ت

 ءفاإلطاةیفیك ثلم ةیرروالض تارمھا ال ضبع بتسا اك نمدبال-2
 .ةیألولا تافإلسعااو ءبارالكھوزالغاو هیا مال لفصو

ادیج ناردبالج ةیلقث ال ثثاألا ع قط عیمج تیبثت 3  .ادیج ناردبالج ةیلقث ال ثثاألا ع قط عیمج تیبثت-3

 لزالزال ثدوحدنعةمالالس تادرشاإ حول متھیعتوونیمل العا بیردت-4

 ةرث مؤ ةیرضأتازھثدوحدنعةرئادال ةبخط نیمل العا ةیعتو-5
 ؟ئراالطو تالحا لالخ ھمرادوأ دیدتحو ةئولمس ال دارفألا دیدتحو

DB( ىنبمبال لزالزلل ةیدبلال قیبتط یل زنت-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 مادتخ سا عنومم
::ىنبملا جراخ  ىنبملا جراخ
ةی العال ةیئبارالكھ كال ألساتتح الو بن تج . حتوفمنمكا يف فوجربالخا ثمك فأ ءنابال جرخا تنكاذإ  فقو ق
 )ءنابالنمةزرباالءازألجاوفرالش ثلم( كیعل قط یسنأنمكمالنم جسم يأتتحوأ

 :ةرایسلا يف
 كال ألساورالجسووقافنألانعدیبع خال نامك يفةریاالس فقایإبیج

 ةزالھ ءتھانانیلح ااخلھدقباوةیئبارالكھ
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 )صفحأ( لازلزلا ثودح دبع :ةمساللا تاادشرإ

:مللعا ىم لد  بن اخ
 . مھفعوأس نیباصملا نع ثبحا-

 .ةیئابھركلا وطلخط او زاغلاو اءملا یببانأ ةمالس نم كدأت-

 .ازغلابتسر معد نمدكأتوةیبھركلاةھز ألجاوأ یتبركلام تخدتسال-

تس فنظ-4 ملا اتاتببییررتس فنظ ا واد ملا .ةقطاتسملا اءیألش او ور سكملا جا لزجا نع دعتبا و ةةلخطر دوا  .ةقطاتسملا اءیألش او ور سكملاجا لزجانعدعتباو لخطرا

 .ىنبمللةصصمخلامعجتلانكامأبجارلخاىلإىنبملارادغتنوا بدالةییسئلراةھزلابىنبملاثرأتتالحظ اإذ-

 كواجدت قانط يف لوئمسلا اھیطعی يتلا ات میلعتلا وأ ئوار لطا ةخط بع تا-

 ةئاط خلا تامولعملا لدابت وأ تاعا إلش ا ید ترد نع عد تباو ةالابماللوا ةینانألا نع يلختلوا تلذاا ار كنوإ نواعتلا حور اء فضإ-

 يكذلا قیبتطلا قیطرنع ىنبملا لوئمس ىلإ ات باصإ ةیأ نع غالبإلا وأ اطرمخ نم كلوح ھالحظت ام لاسإر-



 
  

   

 

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/

