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 استجابة الصف الدراسي للزلزال
ن من لزالزل المكوأو عند اول بادرة اهتزاٍز لألرض يجب على الطلبة أن يتفاعلوا مباشرةً. استخدم أمر االستجابة ل خالل االستجابة للزلزال

 الستهالل االستجابة. وذلكانخفض"  –"زلزال كلمتين 
 

 ن النوافذ.عتحت األدراج او الطاولة وأن يكون بعيداً مباشرةً أن يحتمي  انخفض" يجب على الطالب –.عند سماع أمر "زلزال 1

 
عهم طلبة للكراسي )متسببين بإصابة بعضهم البعض( عند شروتنويه: يجب أن يتم ذلك بسرعة وهدوء وبدون ذعر. تأكد من عدم رمي ال

 .الحتماء تحت االدراجبا
 

جزاء ة جعل جميع أوذلك لمحاول قدر المستطاع جاعلين أنفسهم صغار الحجم ألسفللالوجه مع وضعية . يجب أن يجلس الطلبة على ركبهم 2

 جسد تحت الدرج لالحتماء به.لا
 

 رة.جسام المتطايإصابة الوجه التي قد تنجم عن األنظر الطلبة إلى األسفل وليس إلى أي من الجانبين وذلك لتجنب خطر تنويه: أكد على أهميه 
 

 لدرج مباشرةً يجب أن تكون اليدان تحت سطح ا .. يجب على الطلبة تأمين "ملجئهم"  وذلك باإلمساك بأرجل الدرج بكلتا اليدين3

 .تنويه: انصح الطلبة بأهمية اإلمساك بقدم الدرج بقوة حتى ال يقع او يتحرك إن ازدادت شدة الزلزال
 

 الوقوف آمن" . يجب أن يبقى الطلبة في أماكنهم تلك حتى توقف االهتزاز وحتى يقول المعلم "4

ج دراج، الزجااإلضاءة المتدلية فوق األ/المكيفاتعلى أنه ال يتوجب على احٍد الوقوف حتى تتأكد من سالمة الغرفة أي سالمة  دتنويه:  أك
كن جداً أن يتم ، من المهمابعاده قبل ان ينهض الطلبة. أكد على أهمية أن يبقى الطلبة هادئينالمكسور على األرض بين االدراج والذي عليك 

 التواصلد تجعل خبر الطلبة أن الضوضاء المرافقة للزلزال قو/أو سماع الطلبة المصابين أو الخائقين، أتعليماتك الطلبة من االستماع إلى 
رار هذه بالعد بصوٍت عاٍل(. قد تحتاج إلى تك)قم  ثواني 5أو  4في مالجئهم في غضون صعباً. اسع إلى أن ينخفض الطلبة وأن يحتموا 

 ماعليهم القيام به.لالتدريبات مرتين أو ثالث مرات حتى تشعر بالرضى حول فهم الطلبة 
 

 .ممارسة جميع المدرسة الجراءات االستجابة للزالزلتأكد من 
 

 وتتضمن سالمة الطلبة وسالمتك.تعزز الممارسة أهمية االستجابة للزلزال 
 

أن  منخفض. حاول خذ نفساً عميقاً لمساعدتهم في ذلك. يمكنك أن تطلب منهم ان يقوموا بالعد بصوتٍ تك بأهمية المحافظة على الهدوء وذكر طلب
 تستمر في مخاطبة طلبتك وذلك للحد من الذعر.

 

 ن سنوياً على األقل.تدرب على االستجابة للزالزل داخل وخارج الصف الدراسي مرتي
 

 خارج الصف الدراسي وفي الداخل ولكن ليس داخل الصف الدراسي
 
ة افذ، اتخذ وضعياقترب إلى الجدران الداخلية، وابتعد عن النو –في القاعات والساللم أو في األماكن األخرى التي ال يتوفر فيها غطاء  .1

 وقم بقفل يديك خلف رقبتك. الركوع بجانب الحائط وانحنى مقترباً من ركبتيك، احم جانبي رأسك بمرفقيك االثنين
 

 تحرك مباشرة بعيداً عن النوافذ والرفوف واتخذ مكاناً مناسباً لالحتماء. –في المكتبات والمخازن  .2
 

بمناقشة  . ابتعد عن أي مواد كيميائية خطرة قد تُسكب. قمإن أمكن ذلك –يجب إطفاء أي جسم يحترق قبل االحتماء  –. في المختبرات 3

 ى الممكنة مع زمالئك ومدير المدرسة.رمصادر األخطار األخ
 

إلى ركبهم  يُجلس الطلبة على المقاعد مع توجيههم لتغطية رؤوسهم بأيديهم واالنحناء لألمام مع خفض رؤوسهم –. في الطابور الصباحي 4

 )اتخاذ  لحجماعلى ركبهم ليجعلوا أنفسهم صغار  والبقاء هادئين. أما الطلبة  الجالسين على األرض فعليهم تغطية رؤوسهم بأيديهم والجثو
 وضعية القرفصاء(

 

 سةفي ساحة المدر
ثم العلوية. اج جه نحن فضاء مفتوح بعيداً عن المباني وخطوط الطاقة الكهربائيةاء ظهورهم نحو المبنى المدرسي، والتويجب على الطلبة إعط

 تقع األشجار إلى األرض، لن تكون ساقاك ثابتة. كن متيقظاً ألي خطر قد يتطلب منك التحرك من مكانك. قد تتدحرج السيارات المصفوفة وقد
 لكبيرة وقد تنهار معدات الساحة المدرسية أو خطوط الطاقة الكهربائية العلوية.ا
 

 ءالخاصة بالزالزل لمناداة األسماعندما تتوقف األرض عن االهتزاز يجب على جميع الطلبة التوجه مباشرةً إلى نقطة التجمع 



 
 
 

 استجابة الصف الدراسي للزالزل
 

 
 

 استجابة اإلخالء العكسي
لى كون الطلبة عالصباح أو الغداء؛ قد يطلب من الطلبة العودة إلى صفوفهم الدراسية، يجب أن يعندما يكون الطلبة في الخارج حين استراحة 

عودة إلى دقات سريعة للجرس(. تلك اإلشارة تستوجب على الطلبة ال 3علم بأن اإلشارة المدرسية الخاصة باإلعالم بوقوع الزلزال هي )

 صفوفهم فوراً.
 

 معرفة عامة
وت تذبذب صالنباتات المعلقة أو المصابيح أو قد تسمع  أحواضع زلزال مدمر هو اهنزاز لطيف، قد تالحظ تمايل قد تكون أول إشارة لوقو
ً االجسام على الرفوف.  اً من الصعب جد حينها سيكون .انية او ثانيتين قد تشعر بالهزةمنخفضاً ولربما عاٍل جداً وبعدها بث وقد تسمع ضجيجا

ما زاز األرض كلاالنتقال من مكاٍن إلى آخر. من الضروري أن تأخذ إجراًء "زلزال آمن" حين أول مؤشر اهتزاٍز لألرض.  حيث كلما ازداد اهت
 تعاظم الخطر.

 

 على سبيل المثال:
 واألعمال الفنية .. الخ أو تسقط. لخزانات واألرفف القائمة بذاتها، كما قد تهتز الساعات الحائطية.قد تسقط ا1
 والمكونات األخرى معهم. والمكيفاتإلى إسقاط المصابيح .قد تخرج األسقف المعلقة من مكانها مؤديةً إلى 2

 .الغرفةر خالل وقد تغلق األبواب بقوة، من المحتمل أيضاً أن تتكسر النوافذ وأن تتطاير شظايا الزجاج المتكس .قد تلتوي هياكل األبواب3

مستعداً  توتر وخصوصاً إن لم تكنتنويه: الضوضاء المصاحبة للهزة األرضية ال يمكن لها أن تسبب األذى الجسدي إال أنها قد تسبب ال
 وتحطم الزجاج ونحيب انذار الحريق وضرب األبواب بعنف وصرير الجدران. للضوضاء الصادرة عن تحرك األجسام وسقوطها

 

 لكن أسهل قليالً إن كنت تتوقعها. يرجى مناقشة عامل الضوضاء مع طلبتك.ستكون الضوضاء مخيفة و
 

 تنويه: 
لتفسيرات م بالطمأنينة وأن تقدم لهم اسيستمر الطلبة في القلق حتى يجتمع شملهم مع ذويهم. من الضروري أن تستمر في محاولة إشعاره

 ذويهم الصطحابهم من المدرسة. المستمرة حول لم هو من األفضل لهم البقاء في المدرسة حتى وصول
 

 تنويه:
 لصحيحة؟ ناقشفي حال طلب منك أن تبقى مع طلبتك بعد ساعات الدوام المدرسي ، هل أنت واثق من أن افراد عائلتك على دراية باالجراءات ا

 إدارة الكوارث واجراءات الطوارئ مع عائلتك.
 

 قائمة مرجعية –األخطار في الصف الدراسي 
اقش أي و ومعدومة. ناالمرجعية ادناه ستساعدك على تحديد المخاطر في الصف الدراسي التي يمكن تقليلها او القضاء عليها بتكلفة قليلة القائمة 

 خطر ال يمكنك القضاء عليه بنفسك مع مدير المدرسة.
 

 اسأل نفسك األسئلة التالية:

 مة بهيكٍل ما؟هل الخزائن القائمة بذاتها  وخزائن الكتب وأرفف الحائط مدع

 هل الخزائن مغلقة تمنع االبواب من أن تفتح أثناء وقوع الزلزال؟

 أصيص الزرع وأجهزة الصوت ؟هل تمت إزالة األشياء الثقيلة من الرفوف العالية مثل 

 مطاطية؟ هل شاشة التلفاز وجهاز العرض الضوئي موضوعين بإحكام على عربة محمولة ذات عجالت قابلة للقفل أو مثبتة بماسكات

قييم تلزلزال؟ أعد والكراسي متباعدة عن بعضها بما فيه الكفاية للسماح بالطلبة باالحتماء تحت أدراجهم بأمان وسرعة عند وقوع اهل األدراج 

 الترتيب الصفي بعد التدريب على إجراءات الزالزل.

 من الدحرجة خالل الزلزال؟ في غرفة الموسيقى في مأمنهل البيانو 

 ؟لزالالزراعة المعلقة مأمنة من التأرجح وتكسر النوافذ أو السقوط خالل الزهل أحواض 

 هل األجسام التي قد تشكل خطراً موضوعة بعيداً عن اماكن الجلوس ومثبتة بإحكام على الجدران؟

 نة ضد السقوط؟م  الحائطية والخرائط .... الخ ( ُمؤهل األجسام المعلقة )الساعات 

 المقصات موضوعة بعيداً في خزائن مغلقة؟هل األجسام الحادة مثل 

 هل درجي الدراسي محاط بأرفف الكتب والنوافذ وغيرها من المعدات التي قد تتسبب في إصابتي؟

 هل المساحة تحت درجي الدراسي خالية وتسمح لي باالحتماء تحت درجي إن وقع زلزال؟

 طلبتي هذا العام؟هل مارست التدريبات الخاصة بالزالزل )داخل وخارج( صفي مع 

 والذي يجب أن يكون معروضاً ومرئياً على جدران صفك الدراسي الزالزل والحرائق تدريبات تحقق من سجل

 هل لدي أي مخاوف؟ هل لدى طلبتي أي مخاوف؟
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The Classroom Earthquake Response 
During an earthquake response, or at the first sign of ground shaking, students should react 
immediately, quietly and appropriately. Use the two word earthquake response command:  
"EARTHQUAKE - DROP", to initiate the response.  
 
1. On the words “EARTHQUAKE - DROP” students should immediately take cover under desks or 
tables and turn away from the windows. 
 
NOTE: 
This should happen quickly, quietly and without panic. Ensure that students do not throw their chairs 
around (causing injury to other students) in order to get under the desk.  
 
2. Students are to get down on their knees, face down, making themselves as small as possible, 
covering all body parts with the desk.  
 
NOTE: 
Stress the importance of students looking down, not sideways and thereby risking facial injury caused by 
flying objects.  
 
3. They should secure their ‘shelters’ by holding on to the desk legs using both hands. Hands should be 
positioned just below the desktop. 
 
NOTE: 
Advise students that desks may topple or move during strong shaking if they do not hold on to them.  
 
4. Students remain in this position until the shaking stops and you tell them that it is “ALL CLEAR” 
(safe to stand up). 
 
NOTE: 
Stress that no one should stand up until you have checked the room for safety i.e split AC units /lights 
dangling above desks, broken glass on the floor between desks, which you need to clear before students 
get up. Stress the importance of them remaining quiet, it is vital that they are still able to listen to your 
instructions and/or cries from injured or frightened students. Advise students that the noise that 
accompanies an earthquake may make it difficult to communicate.  
 
Aim to have all students under their shelter within 4 or 5 seconds (count out loud). You may have to 
repeat this drill two or even three times until you are satisfied all students understand what to do.  
Ensure that the whole school practices the earthquake response with the students.  
 
The practices reinforce the importance of earthquake response and ensure your safety as well as that of 
your students.  
 
Remind your students to stay calm and take deep breaths to remain calm. You could ask them to count 
slowly in a whispered voice. Keep talking to your students to minimise panic.  
Practice indoor and outdoor earthquake responses at least twice each year. 
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Outside the Classroom and Indoors but NOT in the classroom 
1. In halls, stairways or other areas where no cover is available, move to an interior wall. Turn away from 
windows, kneel alongside the wall, bend close to the knees, cover both sides of the head with your 
elbows and clasp your hands behind your neck.  
 
2. In libraries and storerooms immediately move away from windows and shelves and take appropriate 
cover.  
 
3. In laboratories all burners should be extinguished if possible before taking cover. Stay clear of 
hazardous chemicals that may spill. Discuss other sources of potential danger with colleagues and the 
principal.  
 
4. During assembly students seated on bench seats cover their heads with their hands and lean forward, 
face down to their knees and remain quiet. Students seated on the floor, cover their heads with their 
hands, get on their knees, making themselves small, crouched together.  
 

In the school ground  
Students should turn their back towards the school building. Move towards an open space, away from 
buildings and overhead power lines.  Crouch low to the ground, legs will not be steady. Keep looking 
around; remain aware of dangers that may demand you to move. Parked cars may roll around, large 
trees may fall and playground equipment or overhead power lines may collapse.  
 
When the ground stops shaking all students should immediately move to the designated earthquake 
assembly area for a roll call.  
 
Reverse Evacuation Response 
When students are outside during morning break or lunchtime, it may be required for students to return 
back to their classroom Students need to know the school signal (e.g. 3 quick bell rings) to know that an 
immediate return to their classroom is expected.  
 
General Knowledge 
The first indication of a damaging earthquake may be a gentle shaking. You may notice the swaying of 
hanging pot plants and light fixtures, or hear objects wobbling on shelves. You may be jarred by a violent 
jolt, hear a low and perhaps very loud rumbling noise; a second or two later you may feel the shaking. By 
this time it will be very difficult to move from place to place. It is important to take "quake safe" action 
at the first indication of ground shaking. As the ground shaking grows stronger, danger increases 
 
 For example:  

1. Free standing cabinets and bookshelves may topple. Wall mounted clocks and art works, etc. 
may shake loose and fall.  

2. Suspended ceiling panels may pop out, bringing down light fixtures, split AC units and other 
components with them.  

3. Doorframes may be twisted and the doors jammed shut. Windows may shatter, sending shards 
of glass flying through the room.  
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Note: 
The noise that accompanies an earthquake can not cause physical harm. However, it can cause stress, 
especially if you are not prepared for the noise of moving and falling objects, shattering glass, wailing 
fire alarms, banging doors and squeaking walls.  
The noise will be frightening, but a little less so if anticipated. Please discuss the noise factor with your 
students.  
 
Note:  
Until students can be reunited with their parents/caregivers, they will continue to worry. It is important 
that you provide continuous reassurance and explanations that it is best to stay at school until 
parents/caregivers come and collect them.  
 
Note: 
In the event that you are required to remain with your students after school hours, are you confident 
that your own family members know what to do? Discuss disaster management and emergency 
procedures with your family.  
 
Classroom Hazards Checklist  
The checklist below will help you identify classroom hazards that can be reduced or eliminated at little 
or no cost. Discuss any established hazards which you cannot eliminate yourself with the Principal.  
 
Ask Yourself These Questions: 

 Are free standing cabinets, bookcases, and wall shelves secured to a structural support?  

 Are cupboards latched, preventing doors from opening during an earthquake?  

 Are heavy objects removed from high shelves e.g. potplants, stereo equipment?  

 Are the TV monitor, OHP and video securely attached to a portable cart with lockable wheels or 

placed on rubber cups?  

 Are the desks and chairs far enough apart to allow students to safely and quickly get under their 

desks   during an earthquake? Re-assess class layout after an earthquake drill.  

 Is the piano in the music room secured against rolling during an earthquake?  

 Are hanging plants secured to prevent them from swinging and breaking windows or falling 

during an earthquake?  

 Are aquariums, birdcages or other hazardous displays located away from seating areas and 

securely fastened to a wall?  

 Are mounted objects (clocks, maps etc) secured against falling?  

 Are sharp objects such as scissors locked away in a cupboard?  

 Is my desk surrounded by bookshelves, windows, and other equipment that may cause injury? 

  Is the space under my desk clear, allowing me to get under my desk during an earthquake?  

 Have I practiced earthquake drills (inside and outside) with my students this year?  

 Check your earthquake and fire drill log which should be displayed and visible on the classroom 

wall.  

 Are there any other concerns I have? Any concerns my students have?  


