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 درباره این راهنما

 ،های جدی به اماکن مسکونیها بعد از وقوع سیلاب در مناطق مسکونی بروز آسیبیکی از مهمترین نگرانی

 غیر قابل استفادهبه طور کلی اماکن و تجهیزات  موارد در اغلب. وسائل و تجهیزات موجود در این اماکن است

به شدن آنها  آلوده به دلیل خیس خورگی وداشته باشند مجدد  فادهتشده و یا در صورتی که قابلیت اس

و  زامات بهداشتی پاکسازیهای مناسب و با در نظر گرفتن البایستی با روش، میکربیآلاینده  عوامل

 مورد استفاده مجدد قرار گیرند. سپس و آنها انجام ضدعفونی 

در این راهنما سعی شده است تا برخی از نکات مورد توجه در خصوص نحوه پاکسازی اماکن مسکونی به 

تفاده مجدد در اس های بهداشتیتا میزان نگرانی گیردقرار  لناشی از سی دیدگانزبان ساده در اختیار آسیب

 از این اماکن تا حدممکن کاهش یابد.
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 اولین قدم: رعایت نکات ایمنی
 اقدامهر این قبل از بنابر. ها پس از سیلاب نیازمند یک طرح از پیش تهیه شده استپاکسازی خانه

تا با کند کمک میراهنما به شما  ریزی کنید. اینرا از قبل برنامه ی احتمالیهاچگونگی مواجهه با آسیب

قبل  برگردید و آن را با استانداردهای لازم برای زندگی دوباره آماده کنید. خود به خانهآرامش بیشتری 

 زیر توجه نمایید:بسیار مهم  نکات ایمنیاز هر چیز به 

  تاسیسات ساختمان آسیب دیده است و احتمال بروز هر از  ایاحتمالاً بخش عمدهبعد از سیلاب

و تا نسبت به ایمن بودن محل  ای شما وجود دارد. از اینرو بسیار با احتیاط عمل نماییدآسیبی بر

 اید مجدداً در آن ساکن نشوید.مطمئن نشده خود سکونت

 جریان گاز و برق را قطع کنید. 

 هایچکمهدر حین قطع برق )به دلیل خیس بودن زمین(،  الکتریکی شوک از جلوگیری برای 

 .بپوشید   لاستیکی

 .حداقل با یک نفر از دوستان یا آشنایان برای بررسی اولیه  به تنهایی وارد محل آسیب دیده نشوید

 وارد آن شود. ،وضعیت محل سکونت

 های وارده عکس تهیه کنید تا بتوانید جهت استفاده از بیمه، مستندات کافی ارائه از محل و آسیب

 نمایید.

  به دقت بررسی ریزش احتمالی  ها وعدم وجود ترکفونداسیون خانه را از نظر مستحکم بودن و

 مطمئن شوید. هاپنجره و سقف دیوارها،از استحکام کافی و  کنید

 ،های آنیونی مانند کننده)پاک سطل، مواد شوینده وسائل لازم برای پاکسازی مانند بیل

ماسک و لباس  ، دستکش،)مانند وایتکس( عفونی کننده، مواد ضدپودرلباسشویی یا مایع ظرفشویی(

 تهیه کنید.از قبل مناسب را 

 .از بردن کودکان به داخل محل آسیب دیده اکیداً خودداری کنید 

 باشید. در شرایط سیلابی بسیاری از حشرات و مارهای سمی از  هامراقب وجود حشرات سمی و مار

 شوند.زیستگاه خود خارج می

 طی پاکسازی منزل که خود داشته باشید چرا با های اولیه با حداقل امکانات همراه یک جعبه کمک

 احتمال بروز هرگونه آسیب و یا جراحتی وجود دارد.

  بعد از ورود سیلاب به داخل خانه کلیه مواد غذایی )نفوذ پذیر( که در معرض سیل قرارگرفته آلوده

 از آنها پرهیز کنید.مجدد  خواهند بود. از نگهداری و یا استفاده
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 اً های آلوده پرهیز کنید و قبل از آن حتمخوردن مواد غذایی با دست حین پاکسازی منزل از 

 ها و صورت خود را با آب و صابون یا مایع دستشویی به خوبی بشویید.دست

  از وجود آب سالم در منزل مطمئن شوید. برای این منظور ابتدا لوله و اتصالات را بررسی و در

مربوطه جهت تامین آب تماس بگیرید. اگر در منزل چاه صورت نیاز، تعمیر نموده و سپس با ادارات 

آب وجود دارد تا قبل از اینکه گندزدایی آب انجام نشده است از خوردن آن اجتناب کنید و در 

را قبل از استفاده بجوشانید و برای شرب مصرف  صورتی که آب برای شرب وجود ندارد حتماً آب

ترین روش تامین آب شرب توصیه شده به عنوان مطمئنبطری  بندیبسته استفاده از آبهای کنید.

 شود.می

 عوامل تواند حاوی میبلکه ، کندمی تخریب خود مسیر در را چیز همه تقریباً تنها نه سیلاب

 عوامل و A هپاتیت ویروسباکتری شیگلا،  ،یفرمهای مدفوعیلک مانندمتعددی  بیماریزای میکربی

نیز باشد. از اینرو قبل از استفاده مجدد از هر  پاراتیفوئید و تیفوئیدچون  یهایمسبب بیماری

 انجام پاکسازی و گندزدایی آن ضرورت دارد. ،ایوسیله

 

 کنندهسفیدکننده و مواد پاک
 :کنید باید دو هدف را در نظر بگیریدوقتی شما شروع به پاکسازی می

 سیل از بین ببرید. د ازد چرک و کثافات را بعنکنهای خانگی به شما کمک میپاک کننده 

  های د رشد میکروارگانیسمنکنبه شما کمک مینیز هستند  زداگندکننده که اغلب سفیدمواد

 ، متوقف کنید.نداخانه شما را آلوده کرده ،سیلابدر اثر ورود  زا را کهبیماری

ممکن  از آنجا کهشوند کننده محسوب میترین مواد پاکترین و ارزانمایع یا جامد مناسب هایکنندهپاک

های را در بسته هاسفیدکنندههمچنین کننده و مواد پاک ،است سطوح وسیعی نیاز به پاکسازی داشته باشد

در این . متفاوتی دارندهای کاربرد  هاکنندهسفیدها و کنندهپاک. بزرگ تهیه کنید تا هزینه شما کاهش یابد

استفاده از هر  قبل ازهر صورت  در گیرد.تیار شما قرار میراهنما جزئیات بیشتری در این زمینه در اخ

 بندید.بای دستورالعمل استفاده از آن را بدقت مطالعه کنید و بکار ماده

 هاپاک کننده

 مانند های خانگیکنندهپاک، هاها و کاشیسخت مانند دیوارها، وسایل چوبی، کفپوشسطوح برای پاکسازی 

 جز به ها،پوشکف چوبی، وسایل دیوارها،، فسفاتسدیمتری .هستندمناسب  فسفاتسدیمو تری آمونیاک

مایع ظرفشویی  خانگی مانندچند منظوره کننده مایعات پاکاستفاده از  .کندمی تمیز را مشعمی یهاکفپوش
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 تا 5با غلظت  آمونیاک روغن و چربی را از سطوح مورد نظر بزداید. ،تواند گل و لایمیو یا پودر لباسشویی 

سدیم تترابورات استفاده شود.  هاآینه و هاپنجره، آشپزخانه هایاجاقتواند برای نظافت می آب در درصد 01

 هایسینککف و ، دیوارها چوبی، وسایل مناسبی برای یکننده تمیز نیز که به بوراکس معروف است نیز

خانگی های چند منظوره کنندهاز پاکتوانید ی قابل شستشو میهاپارچهبرای پاکسازی  .است ظرفشویی

 .استفاده کنید)مانند پودر رختشویی( 

 هاسفید کننده

 محصولی هستند. اگر هم کننده ضدعفونی دار،کلر هایکنندهسفید. برندمی بین از را هاجرم ،هاکنندهسفید

 هم سفید کنندگیپاک با همراه" ،"کننده سفید دارای" :شودمی درج آن روی بر باشد کننده سفید دارای

  .باشد داشته وجود سدیم هیپوکلریت است ممکن ،کنندهسفیدترکیبات  فهرست . در"دارکلر" یا ،"کندمی

سازی مناسب است که باید پس از رقیق با پایه کلر گندزداهااستفاده از ها و مبلمان فرش پاکسازیبرای  

 نحوه رقیق سازی و کاربرد این مواد در این راهنما ذکر شده است.. مورد استفاده قرار گیرد

  پایه کلربر  هایزداآب ژاول یا سایر گند ازتوانید می مضر نیست که کلر برای آنها ییهازدایی پارچهرای گندب

از  لیزول. کنیداستفاده  لیزول توانید ازمینیر  حساس به کلر هایسایر پارچهگندزدایی برای  .استفاده کنید

 خیلى هاىکننده ضدعفونى جزو کرزول هاىامولسیون. است کرزول درصد 61 تا 51با  کرزول هاىامولسیون

برای شستشوی آنها از خشکشویی محل کمک  ها پشمی یا ابریشمی هستند ترجیحاًاگر پارچه. (هستند قوى

 .بگیرید

 ثآمونیاک مخلوط نکنید زیرا باعحاوی  هایکنندهپاک را با دارکلر هایسفیدکنندههرگز  توجه:

 شود.متصاعد شدن بخارات سمی می

 

 مراحل پاکسازی 
 محل سکونتاز  آب تخلیه

از سطل یا  می توانید . برای این منظورشودغاز میآبرنامه شما برای پاکسازی با تخلیه آب از واحد مسکونی 

آبی هرگونه ابتدا  سعی کنید نمایید خود پاکسازی محل سکونتقبل از اینکه شروع به  استفاده کنید. پمپ

از حداقل وسائل و امکانات توانید درصورت عدم دسترسی به پمپ می در آنجا وجود دارد را تخلیه کنید. که

که امکان استفاده از پمپ  یدر صورت و( 0)شکل  موجود مانند ظروف آشپزخانه و یا سطل استفاده کنید

  استفاده نمایید.  از آن ،آب رعایت نکات ایمنی برای تخلیهبا  ،وجود دارد
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 از داخل منزل  آب ( تخلیه0شکل 

در صورتی که زیرزمین خانه پر از آب شده است بایستی تخلیه آب از زیرزمین با آرامی و به تدریج صورت 

کاهش فشار هوا در گیرد. بهتر است هر روز یک سوم آب تخلیه شود چرا که تخلیه سریع زیرزمین باعث 

تواند باعث فروریختن دیوارها و بلکه های آن شده و این مسئله میدر مقایسه با فشار وارده به دیواره زیرزمین

 .(1)شکل  ریزش ناگهانی ساختمان شود

هرگز آنها را در  ،دارید یلیئهای با سوخت گازوقصد استفاده از پمپبرای تخلیه آب در صورتی که  نکته:

 شود.کربن میمحیط بسته روشن نکنید چون باعث انتشار گاز سمی مونوکسید

 

 

 ( فروریختن دیوارهای زیرزمین در اثر تخلیه ناگهانی آب به وسیله پمپ1شکل 



9 
 

 تفکیک وسائل قابل استفاده  

را در مربوط به آشپزخانه شامل ظروف و سایر وسائل کوچکی که قابلیت استفاده مجدد دارند  وسائلکلیه 

)شکل  چه سریعتر نسبت به نظافت آنها اقدام کنید منزل قرار دهید تا هر یک محل مجزا از منزل یا خارج از

ل می کنند را به را که فضای بیشتری اشغا مانند فرش و مبلمان، میز و وسایل چوبی بزرگتر وسایل .(1

در اولین فرصت نسبت به  دارد آنها وجوداز صورتی که امکان استفاده مجدد  درخارج از خانه انتقال دهید 

 . (4پاکسازی و نظافت آنها اقدام نمایید)شکل 

 
 قابل استفاده مجدد( تفکیک وسائل 1 شکل

 

( خارج کردن وسائل خیس و آلوده از منزل4 شکل  
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 از داخل خانهلای وتخلیه گل

خشک  قبل از لای از محل سکونتوقدم مهم بعدی خارج کردن گل ،و تفکیک وسائل آب بعد از تخلیه کامل

و ( 5)شکل  زیاد است از وسائلی چون بیل، فرغون انباشته شدهلای وست. در صورتی که حجم گلاشدن آنها

و با فشار آب نیز برای  لنگیتوانید از یک شامکان می برای تخلیه استفاده کنید. در صورت( 6)شکل  سطل

سعی کنید هرچه سریعتر رسوبات انباشت شده را از داخل  لای باقیمانده استفاده کنید.وخارج کردن گل

تر شده و چون هرچه این رسوبات دیرتر تخلیه شوند به علت از دست دادن رطوبت سفتمنزل تخلیه کنید 

 .(7)شکل  به سختی تخلیه خواهند شد

 

 ( تخلیه گل و لای با استفاده از فرغون5شکل 

 

 لای با استفاده از وسائل ساده مثل سطلو( تخلیه گل6 شکل
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 ( سفت شدن انباشت رسوبات در یک منزل چند روز بعد از سیلاب7 شکل
 

 تمیز کردن دیوارها

 یا صفحات روی دیوارها پوششبرداشتن 

سریع و با احتیاط عمل کنید. توجه نمایید که  ،پس از سیلهنگام تمیز کردن و خشک کردن دیوارها 

سیل قرار گرفتند بسیار نمناک شده و رطوبت به دلیل خاصیت مویینگی  ها پس از اینکه در معرضدیواره

وجود دارد.  دیوار نیزامکان ریزش  از اینرو .یابدمی گسترشبالاتر از خط خیس خوردگی  سانتیمتر 51 آب تا

خشک شدن به دیوارها داده شود. در صورتی که برای باید از سمت داخل منزل فرصت کافی  دلیلبه همین 

چوبی برای پوشش استفاده شده است، این صفحات بایستی تا بر روی دیوارها از قاب یا صفحات چوبی یا غیر

سرعت آب یا  ها، بهو بعد از جدا کردن پوشش بالاتر از خط خیس خوردگی از دیوار جدا شودسانتیمتر  51

سرعت خشک شدن دیوار بیشتر  ها از دیوار. با جداکردن پوششگرددتخلیه  لای نفوذکرده در دیوار وگل

 .(1)شکل  شودمی
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  وارید یصفحات رو ایبرداشتن پوشش ( 1 شکل

 روی دیوار تزئینیهای یا کندن پوشش نبرداشت

در به منظور تسریع  اند شده( 9)شکل  که خیسهای پوششی تزیینی مانند کاغذ دیواری و...  تمام لایه

های مورد استفاده اغلب پوشش .رسیدن هوا به سطح دیوار و خشک شدن آن باید از سطح دیوار کنده شوند

  شوند. برای دیوارها در برابر آب مقاوم نبوده و غیر قابل استفاده می

 

 سکونت( خیس شدن دیوارها بعد از ورود سیلاب به داخل محل 9 شکل
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 آنها و انجام ضدعفونی شستشوی سریع گل و لای از روی دیوارها

 لنگ ی، با استفاده از فشار آب به کمک شخانهی گل و لای روی دیوارها قبل از خشک شدن

 .شستشو دهید آنها را (01)شکل  آب و سردوش

 

  دیوار لای و رسوبات از روی وشستشوی دیوارها را انجام دهید تا تمامی گلچندین بار

لباسشویی یا مایع توانید از مواد شستشو دهنده مانند پودر در این مرحله می شسته شود.

 نیز برای نظافت بیشتر استفاده کنید. 

 

 
 

 های شستشو( شستشوی دیوار با استفاده از فشار آب و محلول01 شکل

 

 بهتر است کنیدضد عفونی ، مواد مناسب را با استفاده از در مرحله بعد بایستی دیوارها .

از مواد  توانیددر این مرحله می .(00)شکل  انجام دهید به بالا پایینتمیز کردن را از 

که در آنها از کلر استفاده شده  (NaOClآب ژاول یا وایتکس )مانند سفیدکننده  شیمیایی

 یحاو ییایمیها را با مواد شکنندهدیسف دیهرگز نبااست استفاده کنید. توجه داشته باشید 

به همراه را  مرگ خطراستنشاق آن شود که  یمتساعد م یگاز رایز دیکن بیترک اکیآمون

 دارد.
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 وایتکس به کمک اسکاج و دستکش  ضدعفونی دیوارها با استفاده از (00 شکل

 تمیز کردن کف

 کف عیسر یشستشو

فرچه مناسب را با نها را آهای چوبی، سطح کفپوشیا  و وح کف خانهسط در کپکتشکیل از  یریجلوگ یبرا

و یا  ساعت بعد از سیلاب و به کمک مواد شستشو دهنده مانند پودر لباسشویی 41تا حد اکثر ( 01)شکل 

 تمیز کنید.آب( یا سایر مواد شوینده فاقد آمونیم  لیتر 4قاشق غذاخوری در  6تا 4تری سدیم فسفات ) 

 

 )پودر یا مایع رختشویی( ( تمیزکردن کف با فرچه و محلول شستشو01شکل 
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   ی کف خانهانجام ضدعفون

. برای دهیدندزدای کلردار انجام گنیز با استفاده از محلول را بایستی گندزدایی آن  ،بعد از شستشوی کف

آب ریخته و  لیتر 05را در  (آب ژاول یا وایتکس) این منظور به اندازه نصف فنجان محلول سفیدکننده

  این محلول گندزدایی نمایید.سطوح کف را با کمک 

 تسریع خشک شدن و کاهش رطوبت

  ها با جذب رطوبت از آنجا که کفپوش کف خانه از کفپوش استفاده شده استدردر صورتی که

بدین ( 01)شکل  ها چند ردیف از آنها را خارج کنیدبعد از خشک کردن کفپوش ،شوندمتورم می

متورم شکسته شدن  ایخم شدن و شود که بودن می ها دادهبه بقیه کفپوشاجازه ترتیب این 

بعلاوه در صورت امکان  کند.یکمک م از خشک شدن کف یریبه جلوگ اینکار نیهمچن .شوند

 توانید از پنکه برای کمک به خشک شدن سطح استفاده کنید.می

 

 ( برداشتن چند ردیف از پوششهای کف و خشک کردن آنها01شکل 

 

 ها را باز ها و دربدر داخل است، پنجرهرطوبت  از کمترشما بیرون از خانه که رطوبت  یدر صورت

 باشد، احتمالاً یآفتابخانه اگر خارج از در واقع  .(04)شکل  دیبه گردش هوا کمک کن  تا دیکن

ها و بهتر باشد درب در هنگام شب شایدحال،  نی. با ااستخانه  رطوبت بیرون کمتر از داخل

 .ابدییم شیافزابسته باشند چون رطوبت  هاپنجره
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 ( بازگذاشتن درب و پنجره در طول روز برای تسریع کاهش رطوبت04شکل 

  رطوبت تا  تا سریعتر خشک شوند های آنها را خارج کنیدو کشو ها را بازنتیها و کابکمددرب

 .(05)شکل  داخل خانه نیز کمتر شود

 

 ( بازکردن یا جدا کردن کشوی وسایل چوبی 05شکل 

  توان بر روی آنها بیشتر است می کخشک شدن وسائل چوبی که احتمال رشد کپ برای تسریع

 .بردتر بالادرجه سانتیگراد  01تا دمای اتاق را 

  و  میزی آنهاآرنگهای چوبی مقاوم ضد کپک برای رنگ توان ازتمیز کردن وسایل چوبی میبعد از

 استفاده کرد.  جلوگیری از رشد مجدد کپک

  ساعت بعد از سیلاب باید نظافت و  41توجه داشته باشید کلیه وسائل چوبی خیس شده تا حداکثر

 خشک شوند تا از رشد کپک بر روی آنها جلوگیری شود.
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 زمان خشک شدن
ساخت خانه دارد.  مجموع زمان خشک شدن محل سکونت بستگی به نوع مواد و مصالح استفاده شده در

بسته به طول مدت سیل و مصالح  همچنین این مورد به مقدار گردش هوا و رطوبت هوا نیز بستگی دارد.

 .ساختمانی و نوع ساخت خانه، کل زمان خشک شدن ممکن است از چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشد

 خاذ شود.   از اینرو تمهیدات لازم برای سکونت موقت در مکانی دیگر بایستی ات

 رشد کپکو جلوگیری از  نظافت
ها انواعی از قارچ هستند که در شرایط طبیعی محیط و در همه جا چه در داخل و چه در خارج از کپک

کنند و  مگر آنکه در داخل خانه شروع به رشدند نیست سازمشکلها اغلب . کپکشوندمیپیدا  محل سکونت

تواند است که میآنها ترین اثر بهداشتی ها شایعکپکهای آلرژیک به واکنشدر چنین شرایطی  .تکثیر یابند

 در افرادی که مبتلا به آسمی حملات آسممنجر به توانند ها همچنین میبروز کند. کپکتأخیر  بافوری و یا 

قرار افراد دارای آلرژی و چه افراد بدون آلرژی چه در  علاوه بر این شوند. ،و دچار آلرژی به کپک هستند

بهترین روش برای  شود. ها، پوست، بینی، گلو و ریهچشمباعث تحریک تواند میگرفتن در معرض کپک 

 خصوص به موارد زیر توجه داشته باشید:در این کنترل رطوبت است. کپک،کنترل رشد 

 و تمام سطوح را به خوبی خشک  رفع کنیدها و مخازن آب را در اولین فرصت هرگونه نشت آب لوله

 نید.  ک

 مانند مواد شوینده  واسکاج سفتی که بر روی آنها کپک رشد کرده است را به کمک  سطوح تمام

( تمیز و سپس به خوبی خشک کنید آب تریل 1هر در  کننده دیفنجان سف کیکننده )محلول سفید

 استفاده کنید. N95 در حین نظافت حتماً از ماسک .(06)شکل 

 

 
 

 استفاده از محلول سفید کننده ( تمیز کردن کپک با06شکل 



18 
 

  و مصالح متخلخل استفاده شده در سقف یا کف که کپک بر روی آنها رشد کرده است به دلیل مواد

 . (07)شکل  نفوذ کپک به خلل و فرج آنها امکان نظافت کامل ندارند و بایستی تعویض شوند

 

 های متخلخل مورد استفاده در سقف( رشد کپک در پوشش07شکل 

   را در معرض تماس با کپک قرار ندهیدخود یا دیگران به هیچ وجه. 

  قبل از رنگ کردن بایستی رنگ نکنید بر روی آنها کپک رشد کرده است بتونه یارا که  سطوحی .

 این سطوح کاملاً تمیز و خشک شوند.   

  زش زیادی وسیله )کتب ، فرش، نقاشی و ...( که دارای اراگر در مورد چگونگی تمیز کردن یک

 اطمینان حاصل کنید کهآنها تماس بگیرید.  رمیمآشنا به ت کارشناشاند مطمئن نیستید با نباشمی

 .باشند ایمعتبر و حرفههای که وابسته به سازمان گیریدمی مشاوره  یکارشناساناز 

  خیس شده بایستی حداکثر تا  وسایلمناطق و  ،هاکپکجلوگیری از رشد توجه داشته باشید برای

 .شوندخشک تمیز و پس از سیل ساعت  41

 توجه به سلامت و بهداشت کودکان

از کودکان  ،طی انجام مراحل نظافت و پاکسازی ،در عین حال که پاکسازی محل سکونت اهمیت دارد

است به دلایل  کودکان متفاوت از بزرگسالان هستند. آنها ممکن غافل نشوید. توجه داشته باشیدنیز خود 

 پذیرآسیبوجود دارد  به مواد شیمیایی و عوامل میکربی که در محیطنسبت زیر بیشتر از بزرگسالان 

 :باشند

  به و  است رشدحال آنها در   یهای بدنایمنی، دستگاه گوارش و سایر سیستمو  عصبی سیستم

 پذیر است. آسانی آسیب
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خورند، مایعات بیشتری غذای بیشتری میمقایسه با بزرگسالان نسبت به حجم بدنشان  درکودکان  •

ای برای اطمینان های ویژهمراقبتبه کنند، بنابراین می استنشاقرا  کنند و هوای بیشتریمصرف می

 دارند.  نیاز از ایمنی غذا، نوشیدنی و هوا

خطر  تواند، میدر دهان مختلف دادن اجسام و قرارخیز کردن وجستکودکانه آنها مانند های رفتار •

. از اینرو افزایش دهدهای میکربی را های ناشی از مواد شیمیایی و یا عفونتمسمومیت به ی آنهاابتلا

 بیشتر مراقب آنها باشید.

 

 ضروری هایشماره تلفن

جهت دریافت ها و نهادها تلفن های امدادی سازماناز  موارد اضطراری می توانیددر در صورت نیاز و 

 :ها و نهادها برای مواقع ضروری به این شرح استهای سازمانشماره تلفن استفاده نمایید.راهنمایی و کمک 

 ( لیست شماره تلفنهای ضروری0جدول 

 شماره تلفن  نهادیا  سازمان

 001 فوریتهای پلیسی

 001 هلال احمر

 015 آتش نشانی

 005 اورژانس

 011 اتفاقات آب

 010 اتفاقات برق

 094 اتفاقات گاز

 007 خرابی تلفن

 099 اطلاعات پرواز فرودگاه

 090 داروخانه های شبانه روزی

 001 اطلاعات تلفن

 009 ساعت گویا

 011 اعلام تصادفات

سامانه مدیریت نظارت و ارتباطات 

 مردمی وزارت بهداشت

0491 

 014 هواشناسی

 040 پلیس راه

 091 ساعات شرعیتقویم و 
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