ّطذار سطح زرد َّاضٌاسی گیالى
ضوارُ 19

دٍضٌثِ ۱400/04/28

-1تَصیف ساهاًِ جَی :فؼالیت ساهاًِ ّورفتی/رگثار تاراى ٍ رػذٍترق
 زهاى ضرٍع :تؼذازظْرٍضة دٍضٌثِ 1400/04/28
ًَ ع هخاطرُ :ساػات تؼذازظْر ٍضة رگثارٍرػذٍترق )هَلتی ضذیذ) ،در هٌاطك هستؼذ احتوال تگرگ
 هٌطمِ اثر :استاى گیالى(ارتفاػات ٍداهٌِ ّا)
 زهاى پایاى :تؼذازظْرٍضة چْارضٌثِ 1400/04/30
 اثر هخاطرُ :احتوال تاال آهذى ًاگْاًی سطح آب رٍدخاًِ ّا /احتوال جاری ضذى رٍاى آب هَلت در هسیل ّا /احتوال راًص
ٍ لغسش /احتوال ترخَرد صاػمِ

 تَصیِ:


ػذم استمرار در فضای تاز در زهاى ٍلَع صاػمِ (تَیژُ در هسارع ،هٌاطك هرتفغ ٍ )...



توْیذات الزم در تخص ّای هختلف کطاٍرزی ٍ داهذاری



توْیذات ایوٌی الزم ترای فؼالیت ّای کٌََّردی



ػذم تردد ٍ استمرار در حاضیِ رٍدخاًِ ّا

 -2تَصیف ساهاًِ جَیٍ :رٍد تذریجی ساهاًِ ًاپایذار ٍ خٌک/تارًذگی ٍ ٍزش تاد ٍ رػذٍترق (تؼضی ًماط ضذیذ)
 زهاى ضرٍع :تؼذازظْرٍضة پٌجطٌثِ 1400/04/31
ًَ ع هخاطرُ :تارًذگی ٍ ٍزش تاد ٍ رػذٍترق (تؼضی ًماط ضذیذ)/کاّص دها
 هٌطمِ اثر :استاى گیالى

 زهاى پایاى :صثح یکطٌثِ 1400/05/03
 اثر هخاطرُ :احتوال آتگرفتگی هٌطمِ ای/احتوال تاال آهذى آب رٍدخاًِ ّا ٍ سیالتی ضذى هسیل ّا  /احتوال راًص ٍ لغسش
زهیي/احتوال ترخَرد صاػمِ

 تَصیِ:


تخص ّای هختلف کطاٍرزی(هرغذاراى ،گلخاًِ داراى ،ضالی کاراى ٍ  )...توْیذات الزم را تؼول آٍرًذ



ػذم تردد ٍ استمرار در فضای تاز (تِ ٍیژُ در هسارع کطاٍرزی ،ارتفاػات ٍ داهٌِ ّا )ٌّ ،گام ٍلَع رػذ ٍ ترق



احتیاط در تردد ٍ استمرار در حاضیِ رٍدخاًِ ّا



هحکن کردى سازُّای هَلت ٍ سست تٌیاى ،پَضص گلخاًِّا ٍ ...



احتیاط در فؼالیتّای کٌََّردی ٍ تردد ّای کَّستاًی

 زهاى ترٍزرساًی1400/04/28 :

جْت آگاّی تخص ّای هختلف اجرایی استاى ٍ کارتراى ٍ هخاطثاى تخصصی ٍ ػوَهی ًظیر:
مذیریت بحران ،فرماوذاری َا  ،شُرداری َا  ،جُاد کشايرز ی ي مىابع طبیعی  ،شرکت َای آب ي برق ،راٌ ي شُرسازی ،سازمان آتش وشاوی  ،فريدگاٌ،
سازمان راَذاری ي حمل ي وقل جادٌ ای ،سازمان بىادر ي دریاوًردی ،مذیریت حمل ي وقل ،پلیس راٌ ي راًَر ،ویريَای وظامی ي اوتظامی ي ...

َشذار سطح زرد (جُت آگاَی) :بخشُای مختلف اجرایی ،کاربران ي مخاطبان پس از صذير ایه َشذار ،از يجًد پذیذٌ َای جًی آگاَی
یافتٍ ي بروامٍ ریسی َای الزم را در صًرت ویاز ،اتخار فرماییذ.
الزم تِ رکر است تا تَجِ تِ تغییر احتوالی ًمطِ ّا ّ ،رگًَِ تغییر در پیص تیٌی ّای تؼذی اطالع رساىی خَاّذ ضذ.
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