
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كن مثقفًا
 

فقد يكون شخص من أفراد األسرة  إن الحصول على المعلومات الصحيحة أثناء حالة طوارئ هو األساس المتين للقيام باإلجراء اآلمن.
خاصة التي ففكر في االحتياجات ال غير قادر على الحصول على معلومات عن حالة الطوارئ أو يتعذر عليه فهمها أو العمل وفًقا لها.

  وبادر اآلن بالعمل للتأكد أن كل فرد في أسرتك سيكون آمًنا في حالة الطوارئ. يحتاجها أفراد أسرتك.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

ماع إنذارات حالة التأكد أن كل أفراد أسرتك يعلمون ما يجب القيام به عند س  
 الطوارئ.

 
وتهدف هذه الصفارات إلى  قد يستخدم مجتمعك صفارات إنذار خارجية )تسمي أيًضا صفارات اإلعصار( لتحذيرك في حالة الطوارئ.

فعندما تسمع صوت صفارات  إعالم من هم خارج منازلهم أنهم يجب أن يعودا إلى منازلهم ويحصلوا على المزيد من المعلومات.
بل يجب أن تتخذ ملجأً داخل مبنى قوي وتحصل على المزيد من المعلومات من  ار في مجتمعك، فإن البقاء في الخارج ليس آمًنا.اإلنذ

  التليفزيون أو الراديو أو اإلنترنت أو عن طريق االتصال بصديق أو أحد أفراد األسرة.

 
ن المناطق المشمولة بتحذير صفارات اإلنذار، ومتى يتم اختبار تلك بادر باالتصال بقسم مكافحة الحرائق المحلي لمعرفة هل منطقتك بي

 واحرص على أن يعلم كل أفراد األسرة ما ينبغي القيام به عند سماع صوت صفارات اإلنذار الخارجية. الصفارات ومتى يتم تنشيطها.

 
أو يرسلون رسائل نصية أو بريًدا إلكترونًيا  فقد يتصلون بهم عبر الهاتف تستخدم بعض المجتمعات طرًقا أخرى إلنذار المواطنين.

فبادر باكتشاف أنظمة اإلنذار األخرى المستخدمة في المجتمع عن طريق االتصال بإدارة  يحتوي على معلومات حالة الطوارئ.
ت عن حالة تحدث إلى أفراد األسرة حول ما ينبغي القيام بها عند صدور معلوما الطوارئ المحلية أو مكتب رئيس قسم الشرطة.

 الطوارئ.

 

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 

 والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 

التأكد من حصول جميع أفراد األسرة على المعلومات المقدمة في حالة  الهدف:

 والتأكد أنهم يفهمون تلك المعلومات ويعملون وفًقا لها.الطوارئ 



 بالراديو. NOAAالحصول على إنذار حالة طوارئ من وكالة   
 

وقد تعصف بنا الحاالت المناخية الضارية بينما الناس نائمون أو ال يعلمون بتوقعات حالة  يمكن أن تتغير حالة الطقس بسرعة مذهلة.
بالراديو )يسمى  NOAAلذا يمكن أن يعمل إنذار حالة الطوارئ من وكالة  اس ملجأً آمًنا.وقد يكون ذلك مميًتا إذا لم يتخذ الن الطقس.

 نهاًرا أو ليالً. –أحياًنا راديو حالة الطقس( تلقائًيا في حالة إصدار إنذار طوارئ وتحذيرك في أي وقت 

 
فمع جهاز  ويمكن أيًضا استخدام أجهزة راديو إنذارات الطوارئ في التحذير من حاالت طوارئ أخرى، مثل حدوث التسرب الكيميائي.

 راديو إنذارات الطوارئ، سيتم تحذيرك في المواقف الخطيرة في الوقت المناسب التخاذ ملجأ أو القيام بأي إجراء تأميني آخر.

 
ويمكن شراء تلك  هاز راديو إنذارات الطوارئ، كما يجب أن تحتوي على جهاز الكشف عن الدخان.ينبغي أن تمتلك كل أسرة ج

وتعمل معظم األجهزة بالبطاريات أو تكون مزودة  دوالًرا. 02ويبدأ السعر من  األجهزة من المتاجر التي تبيع األجهزة اإللكترونية.
  بإمكانية استخدام بطارية احتياطية.

 

 التأكد من إمكانية االتصال بكل فرد من أفراد أسرتك في حالة حدوث كارثة.  
 

فإذا لم تكن تتحدث اإلنجليزية بطالقة أو كنت تستخدم  قد ال تنجح طريقة إرسال معلومات حالة الطوارئ في المجتمع مع كل شخص.
  ستقبال وإرسال المعلومات عند حدوث كارثة.جهاًزا مساعًدا للتحدث أو السماع، فضع خطة اآلن لتتأكد أنك تستطيع ا

 
أو فقد تقدم المجتمعات المعلومات عبر التليفزيون أو الراديو أو االتصال الهاتفي اآللي أو الرسائل النصية أو رسائل البريد اإللكتروني 

م المعلومات أثناء تجولهم في وقد يستخدم رجال الشرطة أو رجال اإلطفاء مكبرات الصوت لتقدي إطالق صافرات اإلنذار خارجية.
  وقد تذهب فرق اإلنقاذ أو المتطوعون من بيت آلخر للتحدث إلى الناس مباشرًة. الشوارع.

 
 إذا كنت تعتقد أنك قد ال تستطيع فهم معلومات حالة الطوارئ، فحدد شخًصا )أو أكثر( يمكنك االتصال به للمساعدة في حالة الطوارئ.

  واحتفظ بمعلومات االتصال الخاصة بهم معك. تصال بهم.ولتوفر أكثر من طريقة لال

 
 

 أشياء تؤخذ بعين االعتبار... معلومات حالة الطوارئ:

 

 .قد ال تشتمل أخبار حالة الطوارئ أو نشرات الطقس على تعليقات مفصلة 

 .قد ال يتم تلخيص المعلومات المعروضة على الشاشة فعلًيا  

 ألصوات اآللية أو األصوات الصادرة من مكبرات الصوت.قد يصعب فهم ا 

 .ترد المعلومات سريًعا في حالة الكوارث وقد يصعب فهم التعليمات أو تذكرها نتيجة الضغط الناشئ عن الكارثة 

 .قد تمر الكلمات التي تتحرك في أسفل شاشة التليفزيون سريًعا جًدا 

  التليفزيون نتيجة لون الشاشة أو لون نص المعلومات.قد تصعب قراءة بعض المعلومات التي تظهر على 
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 مستلزمات حالة الطوارئ
 

ويمكن  في أثناء حدوث حالة طارئة، سوف يصبح التعامل معها أسهل كثيًرا في حالة وجود عدة صغيرة تضم أدوات الطوارئ المهمة.
 تطوير هذه العدة بحيث تناسب مختلف المواقف وفق ما تحتاجه أنت وأسرتك للنجاة من حالة الطوارئ.

 

ا:اختر موضوع    ا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداد 
 

 تجميع مستلزمات الطوارئ في مكان يسهل الوصول إليه.  
 

 27ويمكن أن تكون تلك الحقيبة جزًءا من عدة الطوارئ لمدة  احتفظ بحقيبة سفر جاهزة إذا كنت ستلجأ إلى مكان أو ستخلي منزلك.
  ة، فقط احرص على أن تستخدم حقيبة أو حاوية سهلة الحمل وأنه يسهل الوصول إليها.ساع

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  تكيف مع الكوارث.والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر وال

 
التأكد من حصول جميع أفراد األسرة على المعلومات المقدمة في حالة  الهدف:

  الطوارئ والتأكد أنهم يفهمون تلك المعلومات ويعملون وفًقا لها.

 فكر في هذه العناصر لوضعها في حقيبة السفر:

 

 راديو يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية 

 افيةكشاف كهربائي وبطاريات إض 

 بطانيات خفيفة الوزن  

 معلومات عن حالة الطوارئ، بما في ذلك سياسات التأمين 

 قائمة تضم األدوية والجرعة الصحيحة وأسماء األطباء 

 األدوات الشخصية مثل فرشاة األسنان والصابون ونظارة إضافية وما إلي ذلك 

 صفارة 

 عدة اإلسعافات األولية 

 مالبس إضافية 

 ة للتلفوجبات خفيفة غير قابل  

 كتب أو ألعاب ورقية أو مجالت لتضييع الوقت 



 إلى جانب العناصر األساسية المذكورة في الصفحة السابقة، فكر في هذه العناصر لوضعها في حقيبة السفر:

 

 بالنسبة للحيوانات األليفة:
 طعام وماء للحيوان األليف •

 يةطوق معلق فيه شارة الهو •

 دواء )أدوية( الحيوان األليف •

 حامالت وأحزمة الحيوان األليف •

 التقارير الطبية من الطبيب البيطري •

 صور لحيوانك األليف •

 معلومات الرقائق الدقيقة •

 بالنسبة للرضع واألطفال:
 لبن وطعام األطفال •

 حفاضات •

 مناديل األطفال المبللة •

 بطانية أو لعبة •

 ة:للحاالت الطبي
زجاجة )زجاجات( الدواء الفارغة أو قائمة األدوية  •

 المستخدمة حالًيا*

 رقم هاتف طبيبك •

 

 *تأكد من تحديث حقيبة السفر عند تغيير األدوية التي تتناولها.
 

إعداد عدة مستلزمات الطوارئ لحيوانك األليف وسيارتك ومكان عملك أو   
 مدرستك.

 

فإذا لم تكن هناك عدة طوارئ في محل عملك أو مدرستك، فاعرض  ك الكوارث بينما أنت بعيًدا عن المنزل.يمكن أن تعصف ب
  المساعدة في إعداد واحدة.

 

مستلزمات اإلسعافات األولية وخرائط المباني توضح مناطق اإلخالء واإليواء وكشافات كهربائية أو  يجب أن تشتمل العدة على ما يلي:

)تم إجالء الكل( وإجراءات الطوارئ في المبنى  "ree CeelA")نحتاج مساعدة( و "peeH deeN"تات تحمل كلمات عصا مضيئة والف
 ولوح يضم أسماء الفئة/العاملين وأقالم حبر وأقالم رصاص.

 

تحمل عدة طوارئ  إذا كنت تسافر بصورة منتظمة مع حيوانك األليف، تأكد من أنك قم بإعداد عدة طوارئ لسيارتك أو قم بشراء واحدة.
إسعافات أولية صغيرة وكشاف مجموعة  وإليك بعض العناصر التي يمكن أن تفكر فيها بالنسبة لعدة طوارئ السيارة: مناسبة له أيًضا.

كهربائي أو عصا مضيئة ومشاعل أو أقماع عاكسة للضوء وبطانية وشاحن هاتف محمول وكابالت موصلة وزجاجات مياه ووجبات 

 )المساعدة( أو قطعة قماش زاهية األلوان يمكن أن يتم ربطها بالهوائي. "peeN"خفيفة غير قابلة للتلف وعلم مكتوب عليه 
 

احتفظ ببعض النقود فقد ال تعمل أجهزة الصراف اآللي وبطاقات االئتمان عند   
 حدوث كارثة.

 

وقد ال تتمكن المتاجر  فقد ال تعمل أجهزة الصراف اآللي. قد ال تكون العديد من األشياء المضمونة غالًبا متوفرة عند انقطاع الطاقة.
وقد تكون األموال النقدية هي الوسيلة الوحيدة المقبولة لشراء  االئتمان أو بطاقة المدين.والمؤسسات التجارية األخرى من قبول بطاقة 

لكن قد يكون االحتفاظ بهذا المبلغ  دوالًرا نقًدا على األقل مخبئين. h51ويقول بعض الخبراء أنه يجب أن يكون بحوزتك  االحتياجات.
بعد  فخذ دوالًرا واحًدا أسبوعًيا وضعه في ظرف في عدة الطوارئ. ًبا للبدء به.غير ممكن بالنسبة للجميع، لذا فإن أي مبلغ يعد مناس

 وقت قليل، سيكون لديك بعض المال النقدي بعيًدا لالستخدام في حاالت الطوارئ.
 

 

 

فمن غير المقبول أن  عندما يتم التنبؤ بحالة طقس مضطربة، احرص على أن تكون سيارتك ممتلئة بالبنزين.
كما قد تؤدي بعض العواصف  تقف في صف االنتظار للحصول على البنزين إذا صدرت تعليمات باإلخالء.

  هربي متسببًة في إغالق محطات البنزين.إلى انقطاع التيار الك
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 خطة االتصال باألسرة
 

فلقد اعتدنا على التواصل مع اآلخرين مستخدمين  سنقدم لك اليوم المزيد من الوسائل للتواصل مع اآلخرين أكثر من أي وقت مضى.
 ألجهزة غير متاحة.فقد تكون هذه ا الهواتف المحمولة واإلنترنت والبريد اإللكتروني، لكن الكوارث تقلب كل شيء رأًسا على عقب.

وإذا انقطع التيار الكهربائي  حيث تصبح أبراج الهاتف المحمول مثقلة جًدا نتيجة حرص الناس على التواصل مع أصدقائهم وأسرهم.
  عن منزلك، فلن تعمل الهواتف الالسلكية واإلنترنت والبريد اإللكتروني.

 

 ر لتكون أفضل استعداًدا:اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشه
 

الحصول على هاتف سلكي وشاحن سيارة لهاتفك المحمول لتكون مستعًدا في حالة   
 انقطاع التيار الكهربائي.

 
بينما ستعمل  لن تعمل الهواتف المزودة بسماعات السلكية أثناء الكارثة ألنها تحتاج إلى كهرباء أكثر من تلك المتوفرة من مقبس الهاتف.

فاحرص على امتالك هاتف واحد  الهواتف قديمة الطراز المزودة بسلك يصل السماعة بالقاعدة حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
  على األقل مزود بسلك في بيتك في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

 
الكهربائي في منزلك، فسيكون بإمكانك شحن هاتفك المحمول في فإذا انقطع التيار  احتفظ بشاحن سيارة لهاتفك المحمول في سيارتك.

 سيارتك.

 
إذا لم يكن لديك خط أرضي وتستخدم هاتفك المحمول كهاتف منزلي، فتذكر أن أبراج الهاتف المحمول تكون محدودة القدرة بسبب 

لمحمول في حين تفشل في االتصال. وتأكد رغم ذلك، قد تنجح في إرسال رسالة نصية من هاتفك ا ضغط المكالمات في حالة الطوارئ.
  أن كل فرد في أسرتك يعرف كيفية إرسال واستالم الرسائل النصية.

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  يف مع الكوارث.والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتك

 

  القدرة على التواصل مع أفراد األسرة أثناء وقوع الكارثة. الهدف:

فقط اتصل بهذا  للحصول على معلومات عن ما يحدث في حالة الطوارئ. 1hh تذكر أال تتصل أبًدا برقم
 الرقم إذا كنت مصاًبا أو بحاجة للمساعدة.



 

 وضع خطة لكيفية تواصل أفراد األسرة في حالة حدوث كارثة ما.  
 

الخطة أرقام الهاتف لكل أفراد أسرتك  وضع في هذه ضع خطة حتى يمكنك البقاء على اتصال بأفراد أسرتك في حالة حدوث كارثة.
أيًضا يمكنك وضع أرقام هاتف العمل والمدرسة والحضانة، إن  وأرقام من يستطيعون تقديم مساعدة إضافية، مثل مقدمي الرعاية.

 .www.ready.govويمكنك استخدام نماذج بحجم الجيب في تدوين هذه المعلومات وستجد تلك النماذج على موقع ويب  وجدت.
واعمل على نشر خطة االتصال بواسطة الهاتف في منزلك،  واحرص أن يحصل كل فرد في األسرة على نسخة من خطة االتصال.

 وضعها في حقيبة السفر أيًضا.

 
 خارج منطقة االتصال

فعندما تصبح الدائرة المحلية محملة جًدا، فال يزال بإمكانك  تعمل مكالمات الهاتف المحلية ومكالمات المسافات البعيدة في دوائر مختلفة.
وتأكد من حصول  اختر شخًصا ما خارج منطقة االتصال المحلية ليكون جهة اتصالك "خارج المنطقة". إجراء مكالمات طويلة المسافة.

ولم تتمكنوا من الوصول إلى بعضكم البعض، فإذا حدث شيء بينما لم يكن أفراد األسرة مًعا  جميع أفراد األسرة على رقم الهاتف هذا.
  فيستطيع كل فرد االتصال بجهة االتصال "خارج المنطقة" وترك رسالة لآلخرين.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 في كل الهواتف المحمولة لألسرة. (ICE) تسجيل أرقام برنامج في حالة الطوارئ  
 

فإذا كان  فقد ال تتمكن فرق اإلنقاذ والعاملين في المستشفى من االتصال بأسرتك على الفور.إذا كنت مصاًبا وغير قادر على التحدث، 
  لديك هاتف محمول، فيمكنك تقديم أرقام الهاتف الخاصة بجهات اتصال حاالت الطوارئ إلى فريق اإلنقاذ أو العاملين في المستشفى.

 
 هاتفك المحمول.قم بإنشاء جهة اتصال جديدة في دليل الهاتف الخاص ب 1.

 برنامج في حالة الطوارئ. (ICE)اكتب اسم جهة اتصال  2.

 أدخل كل أرقام الهاتف الخاصة بالشخص الذي ترغب في تبليغه في حالة الطوارئ الطبية. 3.

 وخير" "بصحة ldef dna efSSبرنامج 

 
"بصحة وخير" التابع للصليب األحمر طريقة إلبقاء العائالت على اتصال في حالة  ldef doa efSSعد برنامج ي  

" اآلن ووضح 1oo.leewww.edefdoawfSS.ntDتفضل بزيارة موقع الويب على " تفرقهم عند حدوث كارثة.
  ألفراد عائلتك كيف يعمل البرنامج.

 
في حالة تفرقكم  ًءا من معلومات حالة الطوارئ التي يحملها يحمله كل فرد في األسرة.واجعل عنوان موقع الويب جز

عن بعضكم البعض في حالة حدوث كارثة، تأكد أن الجميع يعرفون كيفية الذهاب إلى موقع الويب وإدخال معلومات 
  عن أنفسهم وكيفية إيجاد معلومات عن اآلخرين.
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 اإلسعافات األولية
 

توجد في العديد من المواقع العامة مجموعة اإلسعافات األولية أو األكسجين أو  يمكن أن تحدث حالة طارئة في أي وقت وفي أي مكان.
اكز التجارية هذه كذلك تضع المطارات وأماكن العمل ودور العبادة والمر لمعالجة األفراد. (AED)جهاز الرجفان الخارجي اآللي 

ولكن يمكن  العناصر بحيث يمكن أن يصنع الوصول إليها سريًعا فارًقا كبيًرا بين انتهاء األمر إلى حادثة مأساوية وحالة حرجة مؤقتة.
ث إصابة فاألفعال التي تقوم بها في الدقائق القليلة األولى بعد حدو أن تنقذ هذه العناصر األرواح إذا وجد شخص يعرف كيف يستخدمها.

 أو حادثة طبية قد تنقذ حياة شخص ما.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
  

 معرفة ما يجب القيام به أثناء انتظار وصول سيارة إسعاف.  
 

فقد يبدو أن األمر سيستغرق وقًتا طويالً حتى تصل سيارة  نفسك.بدالً من نقل الشخص المصاب أو المريض ب 199بادر باالتصال برقم 
اإلسعاف، لكن طاقم اإلسعاف سيبدأ في تقديم الرعاية بمجرد وصوله مكان الحادث، ويمكنه نقل المريض إلى المستشفى بشكل سريع 

 وقانوني وأكثر أماًنا.

 
 واتبع تعليمات الطوارئ. 199انتظر على الخط مع  1.

 ا وحاول المحافظة على هدوء المريض.ابق هادئً  2.

 ال تقم بتحريك مريض كان مصاًبا في حادث سيارة أو سقط أو ُوجد فاقًدا للوعي. 3.

 إذا كان جسد المريض بارًدا، فقم بتغطيته ببطانية. 4.

 إلى ذلك(. 199ال تقدم للشخص المصاب أي شيء ليأكله أو يشربه )ما لم يرشدك مسؤول خط  5.

األشخاص يراقب وصول سيارة اإلسعاف ويرشد المسعفين إلى مكان المريض )خاصًة إذا كان في شقة أو مكتب  اجعل أحد 6.
 في مبنى أو إذا كان من الصعب الوصول إلى عنوانك من الشارع(.

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn 9  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 

 .االستعداد لتقديم اإلسعافات األولية أثناء انتظار سيارة اإلسعاف الهدف:



 صنع أو شراء أدوات اإلسعافات األولية للبيت وللسيارة.  
 

وتتوفر هذه األدوات  الجاهزة في معظم المتاجر الكبيرة أو لدى فرع الصليب األحمر األمريكي المحلي.تتوفر أدوات اإلسعافات األولية 
 ويمكنك أيًضا صنع أدواتك الخاصة من المستلزمات الموجودة في المنزل بالفعل. بأحجام وأسعار متنوعة.

 
 اسية:فيما يلي بعض العناصر التي يجب وضعها بين أدوات اإلسعافات األولية األس

 

 
 
 

أو التدريب  (CPR)التدريب على اإلسعافات األولية أو اإلنعاش القلبي الرئوي   

 أو اإلسعافات األولية للحيوانات. (AED)على استخدام جهاز إزالة الرجفان 
 

فيمكنك أن تنقذ حياة شخص إذا كنت تعرف كيفية  إن مساعدة شخص يعاني من حالة طبية طارئة ليس أمًرا يصعب تعلمه كما تعتقد.
  وضع ضمادة أو تحديد عالمات وأعراض الصدمة أو القيام باإلنعاش القلبي الرئوي أو استخدام جهاز إزالة الرجفان.

 
عدين فاألمر يتوقف على أشخاص مثلك مست فقد ال يتمكن فريق اإلنقاذ من الوصول إلى مكان الحادث خالل خمس دقائق أو أكثر.

 وقد يكون الشخص الذي تنقذ حياته شخًصا تحبه. لمساعدة شخص مصاب.

 
وقد تتوفر تلك التدريبات أيًضا في جمعيات الرفق  تقدم العديد من فروع الصليب األحمر حالًيا تدريبات في اإلسعافات األولية للحيوانات.

استشر الطبيب البيطري لمعرفة العناصر الخاصة التي قد  األليفة. بالحيوان المحلية أو نوادي الحيوانات األليفة أو متاجر الحيوانات
إذا كنت ستسافر مع حيوانك األليف، أو إذا كنت تستخدم تلك الحيوانات في  تحتاجها ضمن أدوات اإلسعافات األولية لحيواناتك األليفة.

 ات بحجم مناسب للسفر أيًضا.العمل أو صيد الحيوانات، فقد ترغب في صنع مجموعة اإلسعافات األولية للحيوان

 
اتصل بقسم الحرائق المحلي أو بفرع الصليب األحمر األمريكي للتعرف على فصول التدريب على اإلسعافات األولية المتوفرة في 

وسل صاحب العمل إذا كان من الممكن أن يرعى إحدى الدورات التدريبية للعاملين أو إذا كنت ستحصل على تلك الدورة  منطقتك.
ويمكن عقد الدورات التدريبية أيًضا في دور العبادة  ويتم تقديم العديد من الفصول التدريبية مجاًنا. لتدريبية مع أفراد عائلتك أو بمفردك.ا

  أيًضا تدريب اإلسعافات األولية. (CERT)يشمل تدريب فريق االستجابة لحالة الطوارئ االجتماعية  أو المدرسة أو منظمة اجتماعية.

 
 

www.do1thing.com 

يًئا واحًدا شهرًيا، فإنه يمكنك التأكد أنك ومن يعتمدون عليك فإذا فعلت ش إن االستعداد ليس أمًرا صعًبا أو مكلًفا.
 ستكونون مستعدين ألي شيء يحدث.

  ضمادات شاش وشاش ملفوف بشكل أسطواني )أحجام متنوعة( • شريط الصق •
  معقم يد )سائل أو مناديل( • مرهم مطهر •
 حقائب بالستيكية • أربطة ضاغطة )أحجام مختلفة( •
 مقص وملقط • بطانية •
 كشاف كهربائي صغير وبطاريات إضافية • كمادات باردة •
 ضمادة ثالثية • قفازات لالستخدام مرة واحدة •



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطعام
 

بل  ليس بالضرورة أن يتم تخزين الطعام لحالة الطوارئ على األرفف، بحيث يكون جاهًزا وقت وقوع الكارثة )رغم أنه يمكن ذلك(.
مة إن كلمة السر في خطة تخزين الطعام الجيدة هي شراء األطع يمكن أن يكون هذا الطعام جزًءا من الطعام الذي تستخدمه يومًيا.

ويمكن أن توفر حقيبة كبيرة أو حوًضا بالستيكًيا مزود  وبادر بالشراء وقت التخفيضات. واستبدل المواد الغذائية قبل نفادها. مقدًما.
تأكد من حصول عائلتك، بما في ذلك الحيوانات األليفة، على ما  بغطاء ُمحكم مكان تخزين رائع لمستلزمات طعام حالة الطوارئ.

 تبدأ الكارثة. يحتاجونه عندما

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

 شراء مستلزمات طعام الطوارئ تكفي لمدة ثالثة أيام ألسرتك.  
 

يعرف كمية الطعام التي ستحتاجها  ومما ال شك فيه أنك أفضل من ضع جانًبا مستلزمات من الطعام تكفي ثالثة أيام عند حدوث كارثة.
إلى التوازن وسهولة االستخدام وفترة  BUSيشير اختصار  لمساعدتك. BUSاتبع قاعدة  أنت وأسرتك على مدار ثالثة أيام.

  الصالحية.

 
ى أطعمة متنوعة من كل يحتوي النظام الغذائي المتوازن عل قد تشتري طعاًما يقدم فعالً نظاًما غذائًيا متوازًنا لعائلتك. التوازن: 1.

ويشمل ذلك أيًضا األطعمة  وهذا مهم بصورة خاصة لألفراد الذين يعانون من حاالت صحية معينة. مجموعات الطعام األساسية.
 ذات الطاقة العالية )مثل المكسرات وشرائح البروتين( وأطعمة لذيذة )مثل بسكويت جراهام أو الشيكوالته(.

 
ومن أمثلة ذلك اللحوم المعلبة أو  الطعام الذي ال يحتاج إلى تبريد أو تسخين أو يحتاج الكثير من المياه.اختر  سهولة االستخدام: 2.

واحرص على أن يكون لديك فتاحة علب يدوية إذا كنت تخطط الستخدام بضائع  المجففة والحبوب المجففة والخضروات المعلبة.
 معلبة.

 
واستخدم األطعمة واستبدلها قبل انتهاء تاريخ  الصالحية المدون على علب الطعام. انظر إلى تاريخ انتهاء فترة الصالحية: 3.

  الصالحية.

 

والشركات  في حث األفراد والعائالت gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 
االحتفاظ بمخزون من الطعام لحالة الطوارئ بحيث يلبي احتياجات عائلتك  الهدف:

  لمدة ثالثة أيام دون مساعدة خارجية.



 اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سالمة الطعام الموجود في الثالجة والمجمد.  
 

 لمجمد باالرتفاع، حتى إذا كانت األبواب مغلقة.أثناء انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، فستبدأ درجات الحرارة في الثالجة وا
  وبمجرد أن ترتفع درجة الحرارة، قد تتكاثر البكتيريا الضارة على األطعمة.

 
درجة فهرنهايت ألكثر من أربع ساعات، فليس من الصحي تناول الطعام القابل  1hإذا استقرت درجة الحرارة في الثالجة أعلى من 

  وم والسلطات الُمستخدم فيها المايونيز وأنواع الطيور وبقايا الطعام وما إلى ذلك(.للتلف )مثل األلبان واللح

 
 درجة فهرنهايت ألكثر من يوم إلى يومين، فليس من الصحي تناول تلك األطعمة. 1hإذا أصبحت درجة الحرارة في المجمد أعلى من 

فإذا  فافحص دائًما لون الطعام ورائحته، خاصة اللحوم عند إذابة الثلج. لكن قد يكون الطعام الذي يحتوي على حبيبات ثلجية آمًنا.
  شككت فيها تخلص منها )تأكد من التخلص منها بطريقة تجعل الحيوانات ال تصل إليها(.

 
 قم ببعض اإلجراءات اآلن لتتأكد أن أطعمتك القابلة للتلف ستظل سليمة ألطول فترة ممكنة:

 الجة والمجمد.قم بتركيب ترمومتر في الث •

فكلما زادت برودة  إذا كنت تتوقع انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة عاصفة شتوية مثالً، فقم بخفض درجة حرارة الثالجة والمجمد. •
  الطعام، زاد الوقت الذي يستغرقه في إذابة الثلج.

  احتفظ بحاويات من الثلج في المجمد إلبقاء درجة الحرارة منخفضة. •

 
  ع التيار الكهربائي:عند انقطا

 اجعل فتحات التهوية واضحة فقد يبدأ المجمد العمل مرة أخرى. قم بتغطية الثالجة والمجمد بالجرائد والبطاطين. •

  تجنب فتح باب الثالجة أو المجمد. •

لتيار الكهربائي على نطاق حدد مسبًقا مصدًرا للثلج الجاف وتذكر أنه في حالة انقطاع ا استخدم الثلج الجاف، إذا كان متوفًرا. •
  واسع، فقد يتنافس الكثيرون على الحصول على الثلج الجاف من هذا المصدر.

 
إذا لم تكن تعرف درجة حرارة الثالجة أو إذا كانت الثالجة مفصولة عن الكهرباء لفترة تزيد عن أربع ساعات، فإنه يجب التخلص من 

في حالة  لتلف الذي لم يحفظ مجمًدا تسمم الطعام، حتى إذا تمت إعادة تجميده أو طهيه.يمكن أن يسبب تناول الطعام القابل ل الطعام.
 الشك، تخلص منه!

 

 تأكد أنك تستطيع تلبية أي احتياجات غذائية خاصة في عائلتك.  
 

فإذا كنت  الطعام الصحيح أثناء الكارثة. وقد تحدث عواقب وخيمة إذا لم يتوفر يتبع بعض األفراد أنظمًة غذائية خاصة ألسباب صحية.
تستخدم معدات خاصة، مثل الخالط أو ميزان الطعام أو أنابيب التغذية الطبية، فتأكد من وجودهم بحوزتك، أو احتفظ بمعدات إضافية 

  في منزل صديق أو قريب في حالة وجوب اإلخالء.

 
رات األطعمة غير القابلة للتلف التي يمكن استخدامها إذا لم تستطع الوصول تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو خبير التغذية بشأن خيا

احتفظ بوصفة طبية لحالتك الصحية والنظام الغذائي في مجموعة حالة  إلى متجر البقالة، أو التي يمكن استخدامها في ملجأ الطوارئ.
 الطوارئ.
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 شاركنا التحدي
 

بل يلزم تضافر األشخاص الذي  إن التعامل مع الكارثة ال يقتصر على رجال الشرطة ورجال اإلطفاء والخدمات الطبية لحالة الطوارئ.
ًعا لمصلحة فعندما يبدي األشخاص استعداًدا للعمل م يشعرون بااللتزام تجاه األحياء والكنائس والمدارس والمنظمات التطوعية.

  اآلخرين، فإن المجتمعات تصبح أقوى.

 
فهم على استعداد وقادرون على االهتمام بأنفسهم  إن مشاركة األفراد هي كلمة السر في خلق مجتمع قادر على التكيف مع الكوارث.

ريًعا )حتى إذا لم يكن الوضع فالمجتمع المتكيف هو الذي يستطيع الصمود في مواجهة كارثة والعودة إلى وضعه الطبيعي س وباآلخرين.
  الطبيعي مثلما كان في السابق(.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

 التواصل مع فرد منعزل في الحي أو إنشاء تنظيم في الحي.  
 

 فهم األقل طلًبا للمساعدة أو اتباع تعليمات حالة الطوارئ. أثناء وقوع الكارثة وبعدها.إن األفراد المنعزلين هم األكثر تعرًضا للمخاطر 
وقد يجد الشخص الذي ال  فقد يجد المسنون أو المعاقون صعوبة في الخروج من المنزل، وقد ال يتواصلون كثيًرا مع العالم الخارجي.

وقد ينعزل األفراد أيًضا ألنهم جدد في المنطقة أو ألن ساعات عملهم  رئ.يتحدث اإلنجليزية جيًدا صعوبة في فهم تعليمات حالة الطوا
  تبعدهم عن مقابلة جيرانهم.

 
ساعدهم على وضع خطة لحاالت الطوارئ وأضف بند  حدد وقًتا لمقابالتهم. من هم األفراد المنعزلون في الحي الذي تسكن فيه؟

  االطمئنان عليهم في خطتك.

 
 س الحي وجمعيات الحي ومراكز الحي طريقة رائعة لك لالندماج في مجتمعك ولتتصل بجيرانك بشكل أفضل.يمكن أن تكون فكرة حرا

توجد مصادر متوفرة عبر اإلنترنت على موقع ويب  إذا لم يوجد في الحي مثل هذه المنظمات، فكر في إنشاء واحدة.
www.usaonwatch.org  رئيس قسم الشرطة.أو عن طريق استدعاء رجال الشرطة المحليين أو  

 

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 
جعل المجتمع أقوى عن طريق الحصول على التدريب والمشاركة وقت  دف:اله

  الحاجة.



 تعزيز االستعداد لحالة الطوارئ في مجتمعك.  
  

غالًبا أي منظمة تنتمي لها قد تصبح شريًكا في االستعداد لحالة —فرق الكشافة ونوادي الخدمة والجمعيات السكنية والجماعات الدينية
إليك  ئ تجعل مجتمعاتها أكثر قدرة على الصمود والتحسن من كارثة ما.إن المنظمات التي تروج لالستعداد لحالة الطوار الطوارئ.

 بعض االقتراحات للمشاركة مع منظمتك:

 

  قم بتضمين موضوع االستعداد لبرنامجDo1Thing .في صحيفة إخبارية أو على لوحات إعالنية كل شهر 

  تحدث إلى قائد فريق الكشافة حول كيفية استخدام أنشطةDo1Thing .نحو شارة االستعداد  

 .ضع مشروع خدمة لصنع أدوات حالة الطوارئ لكبار السن أو األطفال الذين يظلون بمفردهم في المنزل 

 " قم بزيارة موقع ويبhttp://www.do1thing.com.لمعرفة كيف تقوم المنظمات األخرى بتعزيز االستعداد في مجتمعاتها "  
 

اكتشف المواد التي ستعمل بشكل أفضل  وغيرها من المنظمات بتعزيز االستعداد. Ready.govتقوم أيًضا منظمة الصليب األحمر و
 مع منظمتك وكن شريًكا في استعداد مجتمعك.

 

االجتماعية والصليب  الطوارئ لحالة االستجابة كن متطوًعا في مجتمعك )فريق  
 األحمر وحارس الحي وما إلى ذلك(.

 
تستخدم العديد من أقسام الشرطة واإلطفاء المتطوعين للمساعدة في المشروعات أو  من األماكن للتطوع فيها في مجتمعك.توجد العديد 

ومنظمات أخرى المتطوعين للعمل في  Salvation Armyتدرب منظمة الصليب األحمر األمريكي و األحداث أو البرامج الخاصة.
  الكوارث.

 
ك أو المجتمعات األخرى أثناء الكارثة، فبادر بالتطوع في فرع الصليب األحمر المحلي أو منظمة إذا كنت مهتًما بمساعدة مجتمع

Salvation Army.  فهذه المنظمات لن ترسل متطوعين غير مدربين إلى  بل بادر بالتطوع اآلن.— ولكن ال تنتظر حتى تقع الكارثة
 مناطق الكارثة.

 
ويمكن أن  .(RSVP)لمجتمعات مركز للمتطوعين أو برنامج المتطوعين المتقاعدين والبالغين باإلضافة إلى ذلك، يوجد في العديد من ا

  تقدم هذه البرامج فرًصا لمساعدة مجتمعك وتكون مالئمة لجدول أعمالك وقدراتك.

 
نظمات التطوعية في )نشاط الم VOADإذا كنت عضًوا بالفعل في منظمة تطوعية، فانظر في إمكانية إشراك مجموعة المتطوعين في 

 مجتمعاتهم أثناء حدوث كارثة ما.هو برنامج قومي يساعد مجموعات المتطوعين على العمل في  VOADفبرنامج  الكارثة(.حالة 

في المنزل، فستكون قادًرا على  إذا كنت تعلم أن عائلتك على أتم استعداد يبدأ استعداد المجتمع من المنزل.
  مساعدة اآلخرين في مجتمعك بشكل أفضل.
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 وضع خطة
 

فعند حدوث حالة الطوارئ قد يكون عليك أن تقرر ما يجب فعله سريًعا جًدا بينما تشعر بالقلق  تقلب الكوارث األمور رأًسا على عقب.
  لذا فإن التخطيط المسبق يساعد على اتخاذ القرارات السليمة عند حدوث األسوأ. الشديد تجاه ما قد يحدث.

 

 ًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:اختر موضو

 

التعرف على الكوارث التي يمكن أن تحدث في منطقتك ثم تحديد ما ستفعله عند   
 حدوث إحدى الكوارث.

 
هل أنت في منطقة  ك يقع في مسار الفيضان؟هل منزل من المهم أن تعرف أي أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث في المكان حيث تقيم.

تساعدك معرفة أي من الكوارث يمكن حدوثها على  ما أكثر األوقات التي من المرجح حدوث أعاصير أثناءها؟ الزالزل؟ يحدث فيها
لمزيد حول الكوارث كيفية االستعداد لها وما يجب فعله. اتصل بالصليب األحمر األمريكي في منطقتك أو مكتب إدارة الطوارئ لمعرفة ا

  التي يمكن حدوثها في المنطقة حيث تقيم.

 
وناقش كيفية االستعداد والتعامل مع الطوارئ التي من األرجح حدوثها في المكان الذي تعيش وتتعلم  اجتمع مع أفراد أسرتك أو عائلتك.

وإذا كان أحد أفراد العائلة في الخدمة العسكرية،  حدد مسؤوليات كل فرد من أفراد المنزل وخطط للعمل مًعا كفريق. وتعمل وتلعب فيه.
  خطط لما ستفعله في حالة نشر القوات العسكرية.

 
 التحدث عن الكوارث

كن  يمكن أن يكون الحديث عن الكوارث أمًرا مثيًرا للقلق، خاصة بالنسبة ألطفال أو لشخص يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة اليومية.
لذا استمع لما سيقوله هذا الشخص وتعرف على ما  ًة ما يسبب المجهول الشعور بالقلق أكثر من معرفة الحقائق.فعاد واضًحا وإيجابًيا.

وقد يشعر كبار السن وذوو اإلعاقة بالقلق من طلب المساعدة أثناء حدوث كارثة مما سيحرمهم من  يشعر به وما قد يكون خائًفا منه.
  لطلب المساعدة ثم ضع خطة معهم.تحدث عن الخيارات المختلفة  استقاللهم.

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 

  التخطيط لما يجب فعله في حالة الطوارئ أو وقوع كارثة. الهدف:



 

 اتخاذ اإلجراءات اآلن لتجنب تدمير منزلك أثناء وقوع الكارثة.  
 

بمجرد أن تتعرف على الكوارث التي يمكن أن تحدث في مجتمعك، ستكون هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل خطر حدوث إصابة أو 
 قتراحات.وإليك بعض اال تدمير الممتلكات.

 

اعمل على إنشاء غرفة آمنة محصنة ضد األعاصير في منزلك أو أضف حماية إضافية للغرفة الموجودة للحفاظ على  -اإلعصار 
 لمزيد من المعلومات. (MEF ( 023كالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ابحث عن منشور الو سالمة عائلتك خالل حدوث اإلعصار.

حافظ على تهذيب األشجار الموجودة حول المنزل لتجنب التلفيات الناتجة عن  ركيب أقفال مقاومة لإلعصار.قم بت -اإلعصار االستوائي 
تأكد أن أبواب  وقم بتأمين األجزاء السفلية للتأكد من أنها لن تساعد الرياح والمياه في إيجاد طريق للوصول إلى البيت. سقوط الفروع.

 المداخل تحتوي على ثالثة مفصالت وقفل بمزالج ثابت.

قم بقص الفروع وتهذيبها في  استخدم مواد بناء مقاومة للحريق مثل األلواح الخشبية وألواح الجدران الخارجية للمبنى. -الحرائق الهائلة 
راجع برنامج التعامل مع الحريق للجمعية  ا على األقل.قدمً  MFواحتفظ بحطب الوقود بعيًدا بمسافة  قدًما حول المنزل. MFإطار 

 الوطنية للوقاية من الحريق لمزيد من األفكار.

وارفع المرافق فوق  ارفع منزلك فوق مستوى الفيضان األساسي أو اتخذ الخطوات المناسبة لتحصين المبنى ضد الفيضان. -الفيضان 
حيث  واستخدم مواد بناء مقاومة للفيضان عند البناء أو إعادة البناء. سبة للفيضان.تأكد من وجود فتحات منا مستوى الفيضان األساسي.

  يؤدي اتخاذ مثل هذه اإلجراءات إلى خفض معدالت التأمين للفيضان.

ب وقم بتركيب األقفال اآلمنة بالخزانات وأبوا قم بتثبيت األثاث واألجهزة وجهاز تسخين المياه بالجدران واألرضيات. -الزلزال 
يرجى مراعاة استخدام طبقة آمنة على النوافذ أو تركيب زجاج  تأكد من توصيل األجهزة لديك باستخدام توصيالت مرنة. الخزانة.

 رقائقي لتجنب حدوث إصابات تنتج عن الزجاج المكسور.

 
 
 
 
 

 التخطيط لما ستفعله إذا كنت مضطًرا لإلخالء.  
 

ويجب  يجب أن يكون إحداهما خارج منزلك مباشرًة عند حدوث حالة طارئة مفاجئة، مثل الحريق. ندهما األسرة.اختر مكانين تتقابل ع
 أن يكون اآلخر خارج المناطق المجاورة، في حالة عدم تمكنك من العودة إلى المنزل أو عند طلب اإلخالء.

 
قد تختار الذهاب إلى فندق أو البقاء مع األصدقاء أو  هناك. حدد المكان الذي ستذهب إليه وما الطريق الذي تستخدمه للوصول إلى

وتدرب على الخروج من المنزل سريًعا مع اتباع  احتفظ بتدريبات اإلخالء في المنزل. العائلة في مكان آمن أو الذهاب إلى مأوى.
 فعل.كلما تدربت على ذلك، تكون أكثر ثقة عندما تضطر إلى اإلخالء بال أسلوب اإلخالء المخطط.

 
احتفظ بقائمة  ونظًرا العتبارات الصحة، ال ُيسمح للحيوانات األليفة الذهاب إلى مأوى الصليب األحمر. ضع خطة للحيوانات األليفة.

الهواتف لفنادق ومالجئ العناية بالحيوانات األليفة التي قد تمر عليها في طريقك لإلخالء في حالة عدم توفر ملجأ مخصص للحيوان 
صل بجمعية الرفق بالحيوان المحلية أو ملجأ الحيوان لتسأل عما إذا كان سيتم فتح مالجئ طوارئ للحيوانات األليفة في حالة ات األليف.

  حدوث كارثة.

 

www.do1thing.com 

للحصول على المزيد من المعلومات حول أي من هذه المشروعات أو األشياء األخرى التي يمكن القيام بها 
  لحماية منزلك وعائلتك، اتصل بقسم الشريف المحلي أو مكتب إدارة الطوارئ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطاقة الكهربائية
 

 مثل اإلعصار االستوائي أو اإلعصار أو العاصفة الشتوية.—يعتبر انقطاع الطاقة الكهربائية حالة طوارئ تلي حالة طوارئ أخرى
دفئة وطهي الطعام فنحن نعتمد على الكهرباء لتلبية احتياجات الت األمر الذي يجعلها حتى أكثر أهمية من حيث االستعداد لها مسبًقا.

 كما تحتاج الكثير من األجهزة التي تعمل بالغاز إلى الكهرباء حتى يتم تشغيلها. واالحتياجات الطبية.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

ه والتحقق من الحصول على كشافات جاهزة في مكان يسهل الوصول إلي  
 البطاريات الموجودة في الكشافات وأجهزة الراديو.

 
عندما تنطفئ األنوار، فإن أفضل طريقة لتوفير إضاءة عند حدوث حالة طوارئ هي استخدام الكشافات أو المصابيح التي تعمل 

احتفظ دائًما ببطاريات  ا جيًدا بانتظام.لذا احتفظ بالكشافات ببطاريات جديدة في عدة أماكن في المنزل وتأكد من عمله بالبطاريات.
  وفكر في شراء كشاف قابل إلعادة الشحن حيث يظل دائًما مشحوًنا حتى يكون جاهًزا لالستخدام. احتياطية إضافية.

 

 التعرف على كيفية استخدام المولد المحمول استخداًما آمًنا.  
 

جم مناسب أثناء انقطاع الطاقة إلى تقليل تأثير انقطاع الطاقة أو القضاء عليها تقريًبا على يؤدي استخدام مولد متصل بشكل سليم بح
فيمكن استخدام  وفكر فيما تريده تشغيله باستخدام المولد. قبل شراء مولد، تكلم مع فني الكهرباء حول الحجم والنوع الذي تريده. حياتك.

  ضاءة والكهرباء للهواتف والتلفاز وأجهزة النفخ للفرن الكهربائي والمضخات.المولدات لالحتفاظ بالطعام بارًدا وتوفير اإل

 
 
 
 

فسيحول ذلك  إن أفضل طريقة الستخدام المولد المحمول هي توصيله بالمنزل باستخدام مفتاح تحويل يقوم بتركيبه فني كهرباء مؤهل.
ا دون عودة الطاقة من المولد إلى أسالك الطاقة مرة أخرى، األمر وسيحول أيضً  دون التحميل الزائد للطاقة على األسالك في المنزل.

الذي قد يتسبب في إصابة أو وفاة األشخاص الذين يعملون بخطوط الطاقة، أو يمكن إعادة تنشيط خطوط الطاقة السفلى بشكل غير 
كن تأكد أن وصالت األسالك طولها مناسب كما يمكنك توصيل األجهزة مباشرًة بالمآخذ الموجودة في المولد، ول متوقع بجانب منزلك.

 وقياسها مناسب لمتطلبات الطاقة.

 

فراد والعائالت والشركات في حث األ gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 

 القدرة على تلبية احتياجاتك األساسية أثناء انقطاع الطاقة الكهربائية. الهدف:

و وال تستخدم المولدات مطلًقا داخل المنزل أو الدور األرضي أ احرص دائًما على تشغيل المولدات بالخارج.
 ال تستخدم مطلًقا سلًكا من المولد إلعادة تغذية دائرة في منزلك. الجراج.



قرر ما ستفعله قبل انقطاع الطاقة  -وضع خطة النقطاع الطاقة الكهربائية   
 الكهربائية وأثناء انقطاعها وبعد عودتها لتقليل تأثير ذلك على منزلك.

 
 قبل انقطاع الطاقة الكهربائية:

فستعمل تلك المياه المجمدة على إزاحة الهواء والحفاظ على الطعام بارًدا لمدة  امأل المساحة الخالية في المجمد بحاويات من المياه. •
 وتذكر أن تترك مسافة في الحاويات حتى يتمدد الثلج. أطول.

فعند انقطاع الطاقة الكهربائية تتوقف العديد من الهواتف الالسلكية  احرص على امتالك هاتف سلكي واحد على األقل في منزلك. •
  عن العمل.

 إذا كانت لديك أداة لفتح باب الجراج تلقائًيا، فتعلم كيفية استخدام الفاتح اليدوي ثم افتح باب الجراج يدوًيا. •

ن تعمل العديد من محطات الوقود عند انقطاع حيث ل حاول أن تحافظ على خزان الوقود الخاص بالسيارة نصف ممتلئ على األقل. •
 واحرص على ملء الخزان عندما تتوقع حدوث عاصفة كبيرة. الطاقة الكهربائية.

 احرص على امتالك شاحن سيارة أو سلك بقابس للهاتف المحمول. •

 شركة الطاقة المتعاقد معها.إذا كنت تستخدم أجهزة رعاية صحية خاصة مثل مولدات األكسجين أو أجهزة ديالية، يرجى إخطار  •

 
 بعد انقطاع الطاقة الكهربائية:

عند رجوع الطاقة الكهربائية مرة أخرى، قد يكون هناك شرارات كهربائية يمكن أن تعمل  افصل األجهزة الرئيسية واإللكترونية. •
 على تلف األجهزة الكبيرة أو األجهزة اإللكترونية الحساسة.

ساعات تقريًبا، وسيحافظ المجمد  4فستحافظ الثالجة المغلقة على الطعام بارًدا لمدة  جمدات أكثر من الالزم.ال تفتح الثالجات أو الم •
 ساعة تقريًبا. 42المغلق على الطعام المجمد لمدة 

 استخدم راديو يعمل بالبطارية لتبقى على اتصال بالعالم الخارجي. •

 
 
 األمان عند انقطاع الطاقة الكهربائية 

 

 درجة لمدة أكثر من ساعتين. 24تخلص من الطعام إذا كانت درجة الحرارة في الثالجة تتجاوز  •

 ج أو المباني.كن بعيًدا عن خطوط الطاقة السفلى وأي شيء متصل بها مثل السيا •

 ال تقم مطلًقا بالقيادة فوق خطوط الطاقة الكهربائية السفلى؛ فقد يكون بها طاقة. •

 فقد تتشبع بغاز أول أكسيد الكربون. ال تستخدم مطلًقا مواقد الغاز أو التي تعمل بالفحم داخل البنية. •

 .مطلًقا الشموع مشتعلة دون مراقبتها.ال تترك  وإذا كان يجب استخدام الشموع، تأكد من استخدامها بشكل آمن 
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 توفير ملجأ للحماية
 

بيد أن الشعور االنفعالي نتيجة حدوث الحالة الطارئة يجعل التركيز  عند حدوث كارثة، قد ُيطلب منك إما اإلخالء أو اللجوء إلى ملجأ.
لى خطط السالمة عند حدوث لذا تدرب ع فينبغي أن تعلم ما يجب أن تقوم به للحفاظ على سالمة عائلتك. فيما تقوم به أمًرا صعًبا.

  فإذا تدربت األسرة على تلك الخطط، فسيشعرون براحة أكبر عند تنفيذها وقت حدوث الطوارئ فعالً. إعصار والحريق.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

أن تحتمي به عند حدوث عاصفة والتدرب على تحديد أفضل مكان في منزلك يمكن   
 اللجوء مع عائلتك إلى هذا المكان.

 
فالعديد من المباني الجديدة ال تشتمل  ليس من السهل دائًما اختيار أفضل مكان في منزلك أو مكان عملك لكي تحتمي به من اإلعصار.

 ر على أفضل مكان يمكن اللجوء إليه وقت هبوب اإلعصار:استخدم هذه القواعد األساسية للعثو على منطقة احتماء جيدة بالفعل.

 

 ابق بعيًدا عن النوافذ والبرق 

  "اجعل هناك العديد من الجدران التي تفصل بينك وبين الخارج )اعتبر السقف بمثابة جدار( –االحتماء "باألسفل وبالداخل  

 تجنب الغرف ذات األسقف العالية 

 دقيقة على األقل 54يع األشخاص بشكل مريح لمدة اعثر على منطقة كبيرة تكفي لتضم جم 
 

قم بتغطية النوافذ بخشب رقائقي أو مصاريع  إذا كنت تعيش في منطقة معرضة لألعاصير، فكن على استعداد لحماية عائلتك وممتلكاتك.
وإال، يتعين عليك  ذلك. إذا ُطلب منك اإلخالء، فعليك فعل ال تستخدم شريط.—اإلعصار عندما يكون هناك تحذيًرا لحدوث إعصار

 البقاء بالداخل وبعيًدا عن النوافذ حتى تنتهي العاصفة تماًما.

 
 

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 
تعرف على كيفية االستجابة بشكل آمن عند وجود تعليمات باإلخالء أو  لهدف:ا

  االختباء بملجأ للحماية.



 تعلم كيفية االحتماء بأمان في مكانك.  
 

فيه آمًنا  وهذا يعني أن تجعل المكان الذي تعيش عند حدوث حالة طارئة مثل تسرب المواد الكيميائية، قد ُيطلب منك االحتماء في مكانك.
  ويتم إصدار أوامر باالحتماء في مكانك عندما يكون الخروج من المنزل خطيًرا بالنسبة لك. للبقاء حتى تتجاوز الخطر تماًما.

 
 قد تنتقل في حالة المواد الخطرة، قد تنطلق صفارات اإلنذار بالخارج لتنبيه السكان في المنطقة أنه ليس آمًنا البقاء في الخارج. -تنبيه 

فرق الطوارئ من منزل آلخر في المنطقة المتضررة، أو قد يستخدمون مكبرات الصوت من سيارات الشرطة أو سيارات اإلطفاء 
  وأيًضا سيتم إعطاء معلومات عبر التلفاز أو الراديو باستخدام نظام تنبيه الطوارئ. إلعطاء التعليمات.

 
إن أول شيء يجب القيام به عند تسرب المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الخطرة هو  -ما يجب القيام به عند تسرب المواد الخطرة 

في حالة عدم وجود فرق الطوارئ في المنطقة إلعطاء التعليمات، قم بتشغيل التلفاز أو الراديو لمعرفة ما إذا  الحصول على معلومات.
فقط  للحصول على معلومات حول الحالة الطارئة. 1hhم أبًدا باالتصال برقم ال تق كانت منطقتك متأثرة والخطوات التي يتعين اتخاذها.
 اتصل بهذا الرقم إذا كنت مصاًبا أو بحاجة للمساعدة.

 
وخذ عائلتك  إذا ُطلب منك االحتماء في مكانك، فينبغي أن تغلق جميع األبواب والنوافذ وإيقاف تشغيل المراوح وجهاز تكييف الهواء.

قد ُيطلب منك وضع المناشف أو أشرطة حول الشقوق الموجودة في النوافذ  على أقل عدد ممكن من األبواب والنوافذ.إلى غرفة تحتوي 
فقد يتم  واحرص على أخذ راديو يعمل بالبطارية معك حتى تعرف متى ينتهي الخطر. فيرجى اتباع تعليمات الطوارئ بدقة. واألبواب.

  لحادثة.إيقاف تشغيل الطاقة في منطقتك أثناء ا

 

  إعداد حقيبة سفر الحتماء الطوارئ.  
 

ويعمل الصليب األحمر األمريكي في معظم المناطق على  سيتم فتح مالجئ إخالء الطوارئ عندما يتم إجالء الناس من منازلهم.
  في ملجأ الصليب األحمر: اإلشراف على تلك المالجئ.

 

 غير مسموح في الملجأ ى إحضارقد تحتاج إل يوفر الصليب األحمر

 سرير خفيف للنوم عليه 

 وجبات وزجاجات مياه 

  ممرضة من أجل العناية الطبية
 األساسية

  معلومات حول الكارثة من مسؤولي
 الحكومة

 وسادة وبطانية 

  الدواء والمستلزمات الطيبة الخاصة بك
)أو قائمة من األدوية التي تتناولها 

 والجرعة وأسماء األطباء(

 ات شخصيةإثب 

 مالبس إضافية 

 ألعاب ورقية أو مجالت 

 أدوات ترفيهية 

 األسلحة أو المشروبات 

  الحيوانات األليفة )باستثناء حيوانات
 الخدمة(
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ال يوجد أي رسوم على اإلطالق  لن يقدم الصليب األحمر مطلًقا معلومات عنك إلى أي شخص دون إذنك.
 الستخدام مالجئ الطوارئ.
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 احتياجات األسرة االستثنائية
 

هل يعاني أحد أفراد عائلتك من حالة مرضية تتطلب  هل هناك طفل رضيع أو طفل صغير في منزلك؟ يختلف كل منزل عن اآلخر.
ائمة من العناصر واصنع ق قبل وقوع الكارثة، تحدث مع عائلتك عن االحتياجات االستثنائية للمنزل. هل لديك حيوان أليف؟ العالج؟

 إليها عند حدوث كارثة. الخاصة التي قد تحتاج

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

 اجلس مع أفراد أسرتك لتحديد االحتياجات االستثنائية بالمنزل.  
 

 إليك بعض األمثلة التي يمكن أن ُتشكل احتياًجا استثنائًيا لعائلتك: ساعة؟ 27الستغناء عنها لمدة ما األشياء التي ال يمكن ألفراد المنزل ا

 

 الرضع واألطفال الصغار 

 )وصفة طبية )احتفظ معك باحتياطي منها يكفي لمدة ثالثة أيام 

 لكحول ومعدات قياس مستلزمات متعلقة بالصحة )على سبيل المثال، حقن األنسولين الخاصة بمرضى السكر ومناديل ا
 جلوكوز الدم(

 )األجهزة المساعدة )النظارات والعكاز وغيرها 

 الحيوانات األليفة 
 

قد ال يكون من السهل العثور على العناصر العامة مثل  عندما تكون مسرًعا، فمن السهل أن تغفل عن العناصر الصغيرة والمهمة.
إن تجربة أنواع جديدة من الطعام أو ألبان األطفال أو عدم وجود  ث الكارثة.الحفاضات وأطعمة الحيوانات األليفة مباشرة بعد حدو

  األشياء المحببة، يمكن أن يجعل الكوارث أكثر إرهاًقا لكل من األطفال والحيوانات األليفة.

 
هم يعرفون مكان تأكد من أن تحدث إلى أطفالك الصغار عما يجب فعله عند نشوب الحريق أو حدوث حالة طبية طارئة أو كارثة.

وبمن يتصلون إذا لم يتمكنوا من الوصول إليك عند حدوث  199االحتفاظ بمستلزمات الطوارئ وكيف )ومتى( يتم االتصال بـ 
  الطوارئ.

 

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn 9  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  ارث.والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكو

 

 التعرف على احتياجات األسرة االستثنائية وإعدادها. الهدف:



 وضع خطة لتضمن سالمة الحيوانات األليفة عند وقوع كارثة.  
 

ء المنطقة المجاورة أو قد تكون محاصًرا في مكان آخر ويتعذر عليك الوصول إلى قد يتم إخال قد تحدث كارثة وأنت بعيد عن المنزل.
لذا يرجى أن تطلب من أحد الجيران الموثوق فيهم أن يطمأنوا على حيواناتك األليفة إذا كنت غير قادر على الوصول إلى  المنزل.

اناتك األليفة معهم في حال األمر باإلخالء أثناء عدم وجودك ويمكنك أن تطلب منهم أن يأخذوا حيو المنزل بسبب كارثة أو حالة طارئة.
 وتأكد من أنهم يرتاحون مع حيوانك األليف، ويعرفون مكان المقاود والمستلزمات األخرى. بالمنزل.

 
 
 
 
 
 

إذا كنت أنت أو أي شخص في المنزل من ذوي اإلعاقة، فضع خطة إخالء تتناسب   
 مع احتياجاتهم.

 
ويمكن أن تؤدي  يتضرر األشخاص من ذوي اإلعاقة أكثر من غيرهم في المجتمع من الكوارث، حيث تنعدم الخدمات التي كانت متاحة.

إذا كنت من ذوي اإلعاقة وتعيش في منطقة يمكن أن تحدث  ات إخالء.األخطار مثل الحريق الهائل والفيضانات واألعاصير إلى عملي
 فيها هذه األشياء، تأكد من أن يكون لديك خطة إخالء:

 
 .ستعمل بعض أنظمة اإلخطار على االتصال بالهواتف  تأكد من انضمامك إلى أي أنظمة إخطار طوارئ التي يقدمها مجتمعك

  حمول، فقد يتعين عليك االنضمام بشكل منفصل.إذا كنت تستخدم الهاتف الم األرضية فقط.
 

 .تكلم مع موفر حافالت النقل شبه العام اآلن لمعرفة الخدمات التي  قد ال تتوفر خدمات حافالت النقل شبه العام بمجرد حدوث كارثة
 يمكن توفيرها عند األمر باإلخالء.

 
 وتأكد من مجيئهم إليك  ع شخص آخر لنقلك في حالة األمر باإلخالء.إذا كانت حافالت النقل شبه العام غير متوفرة، قم بالتنسيق م

وإذا لم تستطع اإلخالء، اتصل بـ  وبهذه الطريقة لن يكون هناك أي التباس عندما يحين الوقت. إال إذا طلبت منهم عدم المجيء.
  ليعرفوا مكانك. 199

 
  تأكد من أنه سيتم تلبية احتياجاتك في  الطوارئ في مجتمعك.تكلم مع قسم الصليب األحمر المحلي أو هيئات أخرى توفر مالجئ

قم بالتفكير في المداخل القابلة للوصول والحمامات أو طرق االتصال بموظفي الملجأ أو الخدمات الطبية أو  ملجأ الطوارئ.
مسؤولين حول ما يمكن توفيره إذا كان لديك حيوان للخدمة، فتكلم مع ال المستلزمات ومعدات أو أجهزة مساعدة يمكن أن تحتاجها.

  تأكد من وجود بطاريات معك أو شاحن ألي أجهزة مساعدة في مجموعة أدوات الطوارئ. للحيوان وما تحتاج إليه إلحضاره معك.
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تكلم مع وكالة مراقبة الحيوان  تذكر، أن الحيوانات األليفة غير مسموح بها في أغلب مالجىء الطوارىء.
  المحلي أو جمعية الرفق بالحيوان حول خيارات احتماء حيوانك األليف عند حدوث كارثة.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المياه
 

سواء كنت تحصل على المياه من نظام المياه المحلي أو يحتوي منزلك على بئر خاص، يعتمد تزويد المياه على توفر الطاقة لتشغيل 
رئ في حالة وأيًضا قد تحتاج إلى مياه للشرب عند الطوا قد تجد نفسك أثناء انقطاع الطاقة الكهربائي بدون مياه صالحة للشرب. النظام.

 فقد تكون كل من اآلبار وأنظمة المياه المحلية عرضة للتلوث في الكارثة. تلوث مصدر المياه.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

ينها بحيث شراء احتياطي من زجاجات المياه المعبأة المتوفرة في األسواق وتخز  
 حتى أسبوعين(. –ساعة )أو أكثر  27تكفي 

 
ويضم ذلك أيًضا  جالونات من المياه )جالون واحد لكل شخص عن كل يوم(. 3إن مخزون الشخص الواحد الذي يكفي ثالثة أيام هو 

أيام، ولكن ينبغي إحضار أكثر من وينبغي أن يستمر ذلك الجالون الواحد لمدة ثالثة  جالوًنا واحًدا إضافًيا لحيوان أليف متوسط الحجم.
 ذلك أو أقل إذا كان حيوانك األليف كبير جًدا أو صغير جًدا.

 
 لترات 4زجاجة أونصة =  22 - 7أونصة( =   121جالون )أو  1شخص =  1يوم،  1

 لتًرا 12زجاجة أونصة =  22 - 21أونصة( =   314جالونات )أو  3شخص =  1أيام،  3

 
واشرب ثالثة أرباع جالون أو جالون كامل يومًيا إذا  ينبغي أن تشرب نصف جالون على األقل من المياه في اليوم. أثناء الحالة الطارئة،

  وسيتم استخدام بعض من مخزون مياه الطوارئ في الطهي أو الغسل. كنت في مناخ حار أو كنِت حامالً أو كنت مريًضا أو طفالً.

 
وقم بتخزين المياه في مكان بارد ومظلم للحفاظ عليها  ا، فينبغي استبدالها مرة واحدة في السنة.إذا كنت تشتري زجاجة مياه معبأة تجاريً 

  عذبة أكثر وقت ممكن.

 

في حث األفراد والعائالت والشركات  gn 1  1 oDامج تتمثل مهمة برن 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 
الحصول على كمية مياه كافية جاهزة ألفراد أسرتك تستمر لمدة  الهدف:

 جالونات لكل شخص. 3ينبغي توفير حوالي  ساعة(. 27ثالثة أيام )

اشرب الكمية التي تريدها اليوم ثم ابحث عن  ياه، ال تقم أبًدا بترشيد المياه.إذا تم انخفاض احتياطي الم
 المزيد غًدا.



 ساعة بالمنزل. 27تعبئة احتياطي مياه يكفي لمدة   
 

ضع ست قطرات من مادة التبييض لكل  زجاجة.إذا كنت تحصل على المياه من بئر خاص، قم بتعقيم مياه الصنبور قبل تعبئتها في 
إذا كنت تحصل على المياه من نظام المياه المحلي، فال حاجة إلى  دقيقة. 32جالون مياه، ثم قم برجها، بعد ذلك دعها في مكانها لمدة 

 تعقيم مياه الصنبور قبل تعبئتها في زجاجة.

 
وقم بتخزين المياه  وقم دائًما بتعقيم الزجاجات قبل إعادة تعبئتها. المياه بنفسك.استبدل مخزون المياه كل ستة أشهر إذا كنت تقوم بتعبئة 

 في مكان بارد ومظلم.

 
 قم بتعقيم الزجاجات قبل تعبئتها:

 اغسل الحاويات باستخدام صابون غسيل األطباق ثم اشطفها بالمياه (1)

 لعقة صغيرة من مبيض الكلور المنزلي لكل ربع جالون من الماء.قم بالتعقيم بغسل األسطح الداخلية للحاوية بمحلول مكون من م (2)

 اترك الهواء يجففها لمدة دقيقة واحدة على األقل (3)

  
ن في بعض ال تعد أباريق اللبن حاويات جيدة لتخزين المياه، ألنها ال ُتغلق جيًدا ويمك استخدم زجاجات بالستيكية نظيفة بأغطية محكمة.

استخدم الزجاجات فقط التي كانت تحتوي في األصل على مشروبات )تصلح  األحيان للمياه المخزنة داخلها أن تكتسب طعم البالستيك.
انظر الصفحة السابقة لمعرفة كمية المياه التي ينبغي أن تكون لديك من  زجاجات المشروبات الغازية البالستيكية الكبيرة بشكل جيد(.

 تك عند حدوث حالة طارئة.أجل عائل
 

  التعرف على كيفية توفير احتياطي آمن من مياه الشرب للمنزل عند حدوث كارثة.  
  

 ال تستخدمه إذا كان الخزان أو التركيبات قد غمرتها مياه الفيضان! -سخان المياه 
اء بالمصهر أو صندوق قاطع الدائرة الكهربائية وأوقف تشغيل أوقف تشغيل الغاز أو الكهرباء في سخان المياه )أوقف الكهرب (1)

وال يتم  -الغاز بواسطة وضع الصمام الذي يعمل على توريد جهاز تسخين المياه الساخنة وتدوير مقبض الصمام حتى يتصالب 
 خط الغاز( -تجميعهم مع 

 أوقف تشغيل صمام السحب )ينبغي وضعه بجانب السخان( (2)
 ف بالجزء السفلي من الخزانافتح التصري (3)
 قم بتشغيل صنبور المياه الساخنة )سيتم تصريف المياه من الخزان، وليس من الصنبور( (4)

 
 ال تعمل على تشغيل الغاز أو الكهرباء مرة أخرى تجاهل كمية الجالونات القليلة في البداية ما إذا كانت تحتوي على الصدأ من الترسب.

 ن.حتى يتم إعادة ملء الخزا

 
 األنابيب

 أوقف تشغيل صمام المياه الرئيسي حيث تدخل المياه المنزل )يكون عادة بجانب عداد المياه إذا كنت مشترًكا في النظام المحلي(. (1)
 دع الهواء يدخل في األنابيب بتشغيل أعلى صنبور في المنزل. (2)
تحصل على المياه مطلًقا من الصنابير التي تم غمرها بمياه احصل على المياه من الصنبور األكثر انخفاًضا في المنزل )ال  (3)

 الفيضان(.

  
حيث يعتبر هذا ميزة إضافية لحفظ الطعام في المجمد  إذا كانت لديك مساحة في المجمد، ففكر في تجميد جزء من مخزون المياه. -الثلج 

  بارًدا لوقت أطول أثناء انقطاع الطاقة الكهربائية.

www.do1thing.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمل والمدرسة والمجتمع
 

هل تعرف ما هي إجراءات  فإذا كنت بعيًدا عن منزلك، فهل تعرف أين تجد أماكن احتماء آمنة? يمكن أن تحدث الكوارث في أي وقت.
 م تستطع الوصول إليهم؟هل يعرف األشخاص الذين يعتمدون عليك ماذا يفعلون إذا ل الطوارئ المتبعة في مدرسة طفلك أو مكان عملك؟

 تعرف على كيفية التأكد أنك وأحباءك في أمان عند حدوث كارثة، بغض النظر عن مكان تواجدك.

 

 اختر موضوًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعداًدا:
 

 .التأكد من اتباع إجراءات طوارئ في محل العمل أو المدرسة  
 

وتحدث أيًضا إلى المسؤولين في مدرسة طفلك واألماكن األخرى  تحدث إلى صاحب العمل حول خطط الطوارئ في المبنى حيث تعمل.
  التي تقضي فيها وقتك أنت أو أفراد أسرتك حول خطط الطوارئ الخاصة بهم.

 
 خطوات تجعلك آمًنا في العمل والمدرسة:

 
 جئ للحماية من اإلعصار مميزة على الخريطة ومعلقة في المبنى.تأكد أن طرق اإلخالء وأماكن المال •

 قم بتشجيع عقد تدريبات وتمارين الطوارئ. •

 ساعد على تكوين عدة الطوارئ في المنشأة. •

 (.sDEAتعرف على مكان مطافئ الحريق وأجهزة إزالة الرجفان الخارجية األتوماتيكية ) •

 

في حث األفراد والعائالت والشركات  En h  1 oDتتمثل مهمة برنامج 
  والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.

 
التأكد من حصول جميع أفراد األسرة على المعلومات المقدمة في حالة  الهدف:

  طوارئ والتأكد أنهم يفهمون تلك المعلومات ويعملون وفًقا لها.ال

تحتوي ورقة الحقائق "مستلزمات الطوارئ" على المزيد من المعلومات حول تكوين مجموعة أدوات 
 الطوارئ للعمل والمدرسة.



 

طوارئ إلى األشخاص الذين يعتمدون عليك )طالب الجامعة وكبار تقديم عدة ال  
 السن من اآلباء وغيرهم(.

 
قم بتجميع أدوات الطوارئ األساسية لألشخاص غير القادرين على فعل ذلك بأنفسهم أو ألولئك الذين قد ال يفكرون في القيام بذلك 

  ث.واعرض عليهم ما بداخل العدة وتحدث معهم عن الكوار بأنفسهم.

 
على سبيل المثال، إذا كان هناك من يتناول أدوية بوصفة طبية، فيجب أن تشمل أدوات  وتأكد أن تلك األدوات تلبي احتياجاتهم الخاصة.

بالنسبة لطالب الجامعة، تأكد من أن عدة الطوارئ صغيرة بما يكفي لتخزينها في المساحة  الطوارئ قائمة من الدواء والجرعات.
  المتاحة لهم.

  
 طالب الجامعة

تأكد من أنهم يفهمون أن الهواتف المحمولة قد ال  تحدث مع طالب الجامعة حول كيفية بقائك على اتصال معه في حالة حدوث كارثة.
قم بالترتيب مع الطالب لالتصال بهذا  واختر جهة اتصال للطوارئ ال يقيم بجوارك أو بجوار الجامعة. تعمل في حالة حدوث كارثة.

  ي حالة عدم تمكنهم من الوصول إليك أثناء حدوث الكارثة.الشخص ف

 
ستوفر بعض الكليات رقم هاتف يمكنك  قم بزيارة موقع الويب لكلية الطالب لمعرفة خطط الكوارث بالمدرسة واإلجراءات الخاصة بها.

وأضف الرقم إلى قائمة جهات اتصال  إذا لم تجد الرقم على موقع الويب، اتصل بمكتب القبول واسأله. االتصال به في حالة الطوارئ.
وأيًضا، تأكد من أن الطالب  تأكد من أن الطالب يعرف أنه سيتصل بك في حالة حدوث حالة طارئة في الحرم الجامعي. الطوارئ لديك.

  م.مسجل بأي نظام إخطار للطوارئ بالحرم الجامعي لديه

 
 التأمين

قد  تحدث مع وكيل التأمين الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت البوليصة تغطي ممتلكات الطالب لديك أثناء وجوده بعيًدا عن المدرسة.
وأيًضا تحقق من شركة التأمين الصحية لمعرفة أين يمكن للطالب العثور على الرعاية  تحتاج إلى شراء بوليصة مؤجرة إضافية.

 ة بالمدرسة.الصحية الشامل

 

 اعرف كيف يستجيب اآلخرون في مجتمعك عند حدوث كارثة.  
 

اتصل بمدير الطوارئ المحلي أو بالشرطة المحلية وأقسام مكافحة الحرائق، ثم اطلب منهم مراجعة خطط الطوارئ للمدرسة أو مكان 
على سبيل المثال، إذا كانت  اخل مع استجابة الطوارئ عندما يحين الوقت.وبهذه الطريقة تكون متأكًدا من أن ما تخطط له لن يتد العمل.

تخطط المدرسة ببقاء الطالب في منطقة معينة النتظار أولياء أمورهم الستالمهم، تأكد من موافقة الشرطة وإطفاء الحريق على أن 
  الطوارئ. المنطقة آمنة وسيكون من المسموح ألولياء األمور الوصول إلى المنطقة في حالة

 
واذكر تلك المعلومات في  اكتشف إذا كان المجتمع قد صمم طرًقا لإلخالء في حالة الفيضانات أو األعاصير أو غيرها من الكوارث.

فمن األهمية بمكان أن تراعي األشخاص  وحاول أن تتعرف على آراء اآلخرين في المنشأة حول الخطط التي وضعتها. الخطط لديك.
  واحرص على أن تكون الخطط الموضوعة مناسبة للجميع. تلك الخطط. ذوي اإلعاقة في

 

www.do1thing.com 
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