
 
A Lions ALERT emergency plan should outline Lions participation in the preparedness, 

response, recovery, and mitigation processes. Lions should work with local disaster relief experts 

 
 
 
 
 
 

LİONS ACİL YARDIM PLANI NASIL 
HAZIRLANIR? 

 
Lions Acil Yardım Takımı'nın sorumluluklarını, prosedürlerini ve eylemlerini belirlemek için ve de 
felaket bölgesinde gönüllülerin çalışabilmesi için gerekli olan eğitim ve sertifikatı almaları için : 

 
Lions'un web sayfasında bulunan Lion Acil Yardım Acil Durum Hazırlık Rehberi'ni (IAD911) (Lions ALERT 
Emergency Preparedness Guide) okuyarak başlayınız. 
 
Bir sonraki kulüp toplantınızda Lions Acil Yardım Programı'nı tanıtınız. Kulüp başkanından Lions Acil 
Yardım planı hazırlayacak bir başkan atamasını isteyiniz. Bu başkanın kulübe gelişmeleri  bildirimesini 
isteyiniz.  
 
Lions Acil Yardım başkanı yerel acil durum yetkilileriyle görüşmelidir. Bu bir hükümet yetkilisi veya bir sivil 
toplum örgütüne mensup afet yardım uzmanı olabilir. Bu yetkiliden Lionların doğal, insan kaynaklı veya 
sağlıkla ilgili bir acil durumda  nasıl yardımcı olabileceklerini öğreniniz. Fikir almak için Lions Acil  Yardım 
Doğal Afet Yardım Seçenekleri kontrol listesini (Lions ALERT Disaster Relief Opportunities 
checklist)inceleyiniz.  
 
Kulübe gelişmeleri raporlayınız. Lions Acil Yardım Takımı'na önerilen katılım şeklini oylayınız. Eğer kulüp 
onaylarsa, Lions Acil Yardım Takımı komitesi kurunuz.  
 
Lionların geliştirebileceği kaynakların listesini oluşturunuz. Örneğin, sığınak olarak kullanılabilecek bir 
bina, fazla sayıda kişiye yemek hazırlayabilecek deneyimli kişiler, tıbbi destek, bir depoya ulaşma imkanı, 
yetenekli marangozlar, büyük bir kamyonu kullanabilme olanağı, çocuk bakım uzmanları, vb.  
 
Acil durum yöneticisiyle Lions kaynakları, yardım ve deneyimleri hakkında görüşünüz. Birlikte bir Lions Acil 
Yardım planı hazırlayınız. Kulübe bu planı incelemesi ve onaylaması için sununuz.  
 
Yerel acil durum hazırlık talimlerine katılınız. Diğer yerel acil durum hazırlık organizasyonlarıyla ve ayrıca 
diğer Lions Acil Yardım takımlarıyla çalışınız. Eğer gerekiyorsa, Lions Acil Yardım planınızı  iyileştiriniz.  
 
Yılda bir kere acil durum yöneticiyle Lions Acil Yardım planınızı gözden geçiriniz ve güncelleyiniz. 

  
 
 
 
 
 

 
   

 
      

 
   

 
Bu kontrol listesinde sunulan bilgiler aynı zamanda uyulması gereken kurallar olarak 
kabul edilirler. Lions; rolünü, sorumluluklarını ve yapması gerekenleri belirlemek 
için yerel acil durum yetkilileri ve ilk müdahale kuruluşlarıyla birlikte çalışmalıdır. 
Lions Acil Yardım hazırlık planı geliştirmek için daha detaylı bilgiye ve kaynaklara 
ulaşmak için Lions ALERT (IAD 911) 'e ve Lions web sayfasına (www.lionsclubs.org) 
bakınız. 

 

http://www.lionsclubs.org/�
http://www.lionsclubs.org/�

