
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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(

 

 
 
 
 
 
 www.do1thing.com 

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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