
  مسكن و سر پناه) بخش اول 

  مشكالت ناشي از مسكن و سرپناه در شرايط بحران) الف

غیر تأمین مسكن و سر پناه از اولین اقدامات در بحرانھا مي باشد زيرا در غالب بحرانھا ساختمانھا تخريب شده يا در شرايطي قرار گرفته كه 

یل است بنابراين آسیب ديدگان ناگزير بايد در اردوگاھھاي چادري يا ساختماني و يا محلھايي از قب  قابل سكونت بوده و امنیت آن بخطر افتاده

مدارس ، مساجد ، انبارھا و اين گونه اماكن اسكان داده شوند ، زيستن در چنین محلھائي بدلیل موقت بودن و فقدان امكانات مناسب براي 

  . زندگي مشكالت عديده اي بدنبال داشته كه ممكن است اثرات آن چند روز يا حتي چند سال بعد بروز نمايد

داشتي و مساكن نا سالم مبین اين واقعیت است كه در اين محالت و مساكن و بسیاري از بیماريھا بررسیھا و تحقیقات در محالت غیر بھ

بعالوه ھزينه ھاي نگھداري اماكن نا سالم مشتمل بر مخرج آتش سوزي ، حفظ سالمت . بیش از ساير نقاط شھري مشاھده مي گردد

  .زيادتر است ساكنین و ساير ھزينه ھا در مقايسه با مساكن استاندارد بسیار

در اردوگاھھاي چادري كه فواصل الزم را بین چادرھا رعايت نمي نمايند عالوه بر مشكالتي كه بعلت گیر كردن طناب چادرھا براي ساكنین 

ايجاد شده و موجب زمین خوردن افراد مي شود احتمال آتش سوزي نیز افزايش يافته و در صورت سوختن يك چادر ممكن است شعله ھاي 

سراسر اردوگاه را فرا گرفته و موجب خسارات جبران ناپذيري شود احداث اردو گاھھاي چادري در مناطقي كه سردسیر بوده و ھمواره آتش 

داراي ريزشھاي جوي است از يك طرف خطر نفوذ آب بداخل چادر و زمینه ايجاد رطوبت را به دنبال داشته و از طرف ديگر مصرف سوختھاي 

لذا ضروري به . گرما گاھاًً موجب آلودگي ھواي داخل چادر شده و تا مرز خفگي سالمت ساكنین را بخطر مي اندازد ناقص به منظور تأمین

نظر میرسد با رعايت موازين بھداشت مسكن و سر پناه تا حد امكان پیش بیني ھاي الزم بعمل آمده تا حوادث ناشي از چنین شرايطي به 

  .حداقل ممكن كاھش داده شود

  :ين بھداشتي اردوگاھھا ومحلھاي اسكان موقتمواز) ب

از نظر كلي ھرمسكن خواه يك چادر يا يك كلبه كوچكي در اعماق جنگل باشد يادر شھري با جمعیت میلیوني بايستي به نیازھاي اساسي 

  .افراد پاسخ صحیح بدھد

ه چند سال اول زندگي يعني دوران شیرخوارگي بیشتر مردم بیش از ده ساعت از اوقات شبانه روز رادر خانه مي گذرانند مھمتراينك

  .وھمچنین اوقات بیماري، پیري وازكارافتادگي نیزدر خانه سپري مي شود

بنابراين باتوجه به شرايط وعواملي كه تندرستي ساكنان خانه را در معرض خطر قرار مي دھد، چاره انديشي دراين زمینه ھا از نظر تأمین 

  . ي افراد اھمیت اساسي داردسالمت جسمي ، رواني واجتماع

اسكان يافتن آسیب ديدگان درپناھگاھھاي امن مثل ساختمانھا، اماكن خالي،انبارھا، مدارس واردوگاھھاي پیش ساخته بامصالح محكم 

  .مطمئن تربوده ودر صورت نیاز برخورداري از اردوگاھھاي چادري مي تواند به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار گیرد" ترجیحا

  :برخي از نكات ايمني وبھداشتي كه بايد درساختمانھا وچادرھا رعايت شود عبارتنداز  

  :ساختمانھا  -١

  محوطه ھااز مناطق خطر دور باشند)١-١

  ساختمانھا سالم باشند) ١-٢

  تھويه مناسب صورت گیرد)١-٣

  درجه سانتیگراد مناسب است  ٢١تا  ١٩حرارت محل زندگي در حدود ) ١-۴

  . ت حفاظتي درمقابل حريق داشته باشد حتي االمكان سطلھاي پراز ماسه در دسترس باشدتجھیزا)١-۵

  . نفت يا بنزين بايد بیرون از ساختمان نگاھداري شود) ١-۶

  . مستراح بیرون از ساختمان باشد) ١-٧

  . سطل زباله جھت جمع آوري زباله تھیه شود) ١-٨

  . مي روند بايد از ساختمان بیرون روند دودكش بخاريھايي كه براي گرم كردن بكار) ١-٩

  . از تخلیه زباله دراطراف ساختمان خورداري شود)١-١٠

  

  :اردوگاھھاي چادري -٢

انتخاب محل اردوگاھھا توسط مأمورين ھالل احمرو مسؤلین اردوگاھھا صورت مي گیرد لذا رعايت نكاتي مثل فاصله از مراكز آلوده، وسعت 

وبت، فاصله چادرھاو ياير نكات از ابتدا بايد مورد توجه قرار گیرد اما نكات بھداشتي ايمني كه ساكنین براي مناسب، شیب زمین ، عدم رط

  : حفظ سالمت خود بايد به آن توجه كنند عبارتند از 

  رعايت بھداشت ونظافت داخل وبیرون چادرھا)٢-١

  چراغھاي خوراك پزي و حفاظت در مقابل آتش سوزي استفاده صحیح از وسايل گرم كننده وپزنده مثل بخاريھاي نفتي و )٢-٢

  استفاده از تھويه مناسب و طبیعي در چادرھا وحفاظت در مقابل گاز گرفتگي )٢-٣

  استفاده صحیح از وسايل برقي وسیم كشي داخل چادرھا وحفاظت در مقابل آتش سوزي ) ٢-۴

  نصب سطل زباله وجمع آوري صحیح زباله )٢-۵

  در اطراف چادرھا عدم تخلیه زباله)٢-۶

  عدم دفع مدفوع در نزديكي چادرھا )٢-٧

  توجه وعمل نمودن به دستورات وتوصیه ھاي بھداشتي مسؤلین اردوگاه )٢-٨

  

  :مشاركت در نصب صحیح چادرھا

ود ولي در نظم و ترتیب رعايت شده واز فضاي كافي استفاده مي ش" چنانچه چادرھا از قبل توسط مأمورين امداد نصب شده باشد مطمئنا

بدلیل عدم آشنايي، نظم وترتیب رعايت " اقدام به برپايي چادرھا نموده وگاھا" بعضي مواقع بدلیل نبودن فرصت الزم، آسیب ديدگان رأسا

نشده ومشكالتي را ايجاد مي كنند بدين منظور ضروريست قبل از ھرگونه اقدام ، شرايط صحیح نصب چادرھا رااز نظر رعايت فاصله، جھت 

  .ير موارد آموزش ديده وسپس اقدام نمايندوسا
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