
 ماذا تفعل عند وقوع زلزال؟..  الذكاء االصطناعي يقترح عليك أهم الخطوات

باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في كتابة المقاالت النصية ... يسرد المقال التالي أبرز 

الخطوات الواجب إتباعها سواء داخل المباني أو خارجها حال وقوع زلزال، كإرشادات أساسية 

 بها ضمانًا للسالمة العامة. ال غنى عن اإللمام

 للمزيد تابع المقال:

في األرواح.   وخسائرالزالزل من بين الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تسبب أضراراً بالغة تٌعد 

إنذار، وعليه فمن المهم معرفة كيفية التصرف سابق أن تقع في أي وقٍت ودون للزالزل يمكن 

يجب اتباعها لضمان السالمة في حال التي خطواٍت الل عند وقوع الزالزل. نناقش في هذا المقا

 وقوع زلزال. 

الخطوة األولى أثناء الزالزل هي الحفاظ على الهدوء وعدم الهلع. وقد يكون الكالم عن الهدوء 

 على الخطوة التالية.  سهالً، لكنه ضروري ألن الهلع ال يزيد األمر إال سوءاً. تنفس بعمق وركز

واالحتماء تحت مكتب أو طاولة  األرض،على  الجلوسفإن أفضل إجراء هو  الداخل،إذا كنت في 

حمايتك من الحطام المتساقط  علىوالتمسك بها حتى يتوقف االهتزاز. سيساعد هذا  متينة،

فحاول  قريبة،والمخاطر األخرى التي قد تنجم عن الزلزال. إذا لم يكن هناك مكتب أو طاولة 

 .العثور على مكان يمكنك فيه االختباء والتمسك بشيء مستقر

ابتعد عن المباني وخطوط الكهرباء واألشجار. يمكن أن تسقط هذه األشياء  بالخارج،إذا كنت 

أو الوفاة. ابحث عن مكان مفتوح حيث يمكنك انتظار توقف  إصاباتأثناء الزلزال وتتسبب في 

 .االهتزاز

فتوقف في منطقة خالية وابق في السيارة. ستوفر السيارة بعض الحماية من  سيارة،إذا كنت في 

 .ولكن ال يزال من المهم البقاء في حالة تأهب واالستعداد لإلخالء إذا لزم األمر المتساقط،الحطام 

 المصاعد،من المهم إخالء المبنى إذا لزم األمر. استخدم الساللم بداًل من  االهتزاز،بمجرد توقف 

 بك،تكون الكهرباء منقطعة والمصاعد قد تكون غير آمنة. اتبع خطة الطوارئ للمبنى الخاص فقد 

 .الطوارئ أطقموكن مستعًدا التباع أي تعليمات من المستجيبين األوائل أو 

التي يمكن أن تحدث بعد دقائق أو أيام أو أسابيع من الزلزال  االرتدادية،كن مستعًدا للهزات  أخيًرا،

لذلك من المهم  الرئيسي،مكن أن تكون هذه الهزات االرتدادية بنفس خطورة الزلزال الرئيسي. ي

 .أن تظل يقًظا وأن تكون مستعًدا لالحتماء إذا لزم األمر

ال يمكن التنبؤ بالزالزل ويمكن أن تسبب أضراًرا كبيرة وخسائر في األرواح. ومع  الختام،في 

يمكنك المساعدة في ضمان سالمتك وسالمة  الزلزال،ء من خالل معرفة ما يجب القيام به أثنا ذلك،

وكن مستعًدا لإلخالء إذا لزم األمر. تذكر أن المعرفة واالستعداد  واحتم، هادئًا،من حولك. ابق 

 .يمكن أن يحدثا فرقًا كبيًرا في حالة الطوارئ


