
 
 
 
 
 

DOĞAL AFET SONRASI 
 

Kulüp başkanı kendi kulüplerinin ve yönetim çevresinin Acil Yardım planını gözden geçirmeli ve eğitilmiş 
Lions Acil Yardım takımını harekete geçirmelidir. Bu adım adım kontrol listesi Lions Acil Yardım planının 
önemli bir parçasıdır. Lions Acil Yardım'ın başkanı aşağıdaki görevlerden sorumludur:  
           
Yerel acil durum yöneticisiyle iletişime geçin. Doğal afet Lions Acil Yardım Takımının planını değiştirmiş 
olabilir, bu yüzden planda değişiklikler yapılabilir.  
  
Genel yönetmeni LCIF acil yardım hibesine başvuru ve Acil Yardım takımının sorumlulukları ve sigortaları 
hakkında bilgilendiriniz. 
 
Sertifikalı Lions Acil Yardım Takım üyelerinin görevlerini onaylayın. Bazı bölgelerde, acil  yardım gönüllüleri 
önceden onaylanmalıdır veya felaket bölgesine girmek için bir acil yardım kuruluşundan onay almalıdır. 
İtfaiye, sağlık görevlisi, icra makamları gibi görevler için eğitilmiş, ilk müdahalede yardımcı olabilecek 
Lionlar, Lions Acil Yardım takımında yer alabilirler.  
 
Lions Acil Yardım Takım üyeleriyle iletişime geçiniz. Takım üyeleri için buluşma yeri ve zamanı belirleyiniz. 
 
Lions Acil Yardım Takım üyelerine kendi güvenliklerine dikkat etmelerini hatırlatınız. Örneğin, Lionlar eğer 
karla ilgili bir afetle karşı karşıyaysa kar ayakkabısı giymeli; sel sonrası yardımda bulunuyorlarsa lastik çizme 
giymeli; veya kasırga sonrası enkaz çalışmasında yardımda bulunuyorlarsa uzun kollu kıyafetler tercih 
etmeli.   
 
Lion Acil Yardım Takım üyelerine Lions Acil Yardım yelek, şapka, t-shirtlerini vb. hatırlatınız. Bu kolayca 
tanınmalarını sağlayacaktır.  
 
Araçların üzerine ve afet bölgesine Lions Acil Yardım Takımı bayrağı veya diğer Lions logolarından 
yerleştiriniz. Bu toplumun Lions ve Lions Acil Yardım Takımı'nın varlığından haberdar olmalarını 
sağlayacaktır.  
 
Lions Acil Yardım Takımı'ndaki gönüllü medya yetkilileriyle iletişime geçiniz.  
 
Lions Acil Yardım Takımı'nın katkılarını Lions Uluslararası Merkez'e bildiriniz. 

 
 

 
 

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.
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