خطة الطوارئ املنزلية
قم بتعبئة هذه اخلطة مع جميع افراد منزلك

افراد

		
منزلك

العنوان

االسم

رقم الهاتف

االسم		

رقم الهاتف

االسم

رقم الهاتف

االسم

رقم الهاتف

-1

عدد النجاة احملمولة موضوعة في

اذا لم نتمكن من الوصول الى البيت او االتصال
ببعضنا البعض فسوف نلتقي او نترك رسالة لدى:

-4

		
االسم

محطة الراديو (موجات التردد أي أم/أف أم) التي 		
سوف نقوم بايجادها واالستماع اليها خالل الطوارئ
ملعرفة اهم االرشادات املوجهة من قوى الدفاع املدني

تفاصيل االتصال
االسم (لالحتياط)

تفاصيل االتصال
االسم (خارج املدينة)

تفاصيل االتصال

-2

		
االسم

الشخص املسؤول عن جلب االطفال من املدرسة:

تفاصيل االتصال

-3

-5

االصدقاء/اجليران الذين قد يحتاجون الى مساعدتنا
او قد نحتاج الى مساعدتهم

		
االسم

العنوان
رقم الهاتف
		
االسم
		
العنوان

مواد النجاة خالل الطوارئ وعدة النجاة احملمولة
الشخص املسؤول عن تفقد املاء واالغذية

رقم الهاتف

سوف يتم تفقد املواد وجتديدها في:
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(قم بتجديدها ملرة واحدة في السنة على االقل)

قم بالرسم على ورقة منفصلة مخطط للبيت
موضحا ً فيه االماكن االمنة اثناء الزالزل او 		
العواصف ،واماكن اخلروج والتجمع االمنة واالماكن
التي يتم فيها اغالق املاء والكهرباء والغاز.

ارقام الهواتف املهمة لالتصال بالشرطة او املطافيء او االسعاف الفوري ،قم بطلب الرقم 111
مركز الشرطة احمللي
		
املركز الطبي
		
شركة التأمني
البيطري/مأوى الكالب/مأوى القطط
شركة التزويد بالكهرباء
خط اجمللس البلدي للمساعدة عند الطوارئ

شركة التزويد باملاء
شركة التزويد بالغاز
		
الكهربائي
السباك 		
		
البناء

قائمة تدقيق الطوارئ املنزلية
للنجاة
حتتاجها
get
ready
التيso
االستعداداتyou
ماهي can get
thru

عدد النجاة احملمولة اخلاصة بالطوارئ

مواد النجاة خالل الطوارئ

على كل فرد من افراد املنزل ان يكون مهيأ حلاالت
الطوارئ ولديه عدة محمولة للنجاة يضعها في
متناول يده وحتتوي على:
مصباح يدوي وراديو مع بطاريات اضافية
سماعات االذن ،مع بطاريات اضافية او النظارات او
مساعدات احلركة
املاء اخلاص بالطوارئ واالغذية التي يسهل حملها
مثل قطع البسكويت الغنية بالسعرات الغذائية
كمية كافية من االغذية لالشخاص الذين لديهم
نظام غذائي خاص
عدة االسعافات االولية واالدوية والعقاقير االساسية
املواد االساسية للرضع واالطفال الصغار مثل
االغذية ،وحليب الرضع ،واحلفاظات
غيارات (مالبس مقاومة للريح واملاء ،قبعة 		
للشمس ،واحذية قوية الستخدامها في البر)
االغراضاملستخدمةفياحلمام-مناشف،صابون		 ،
فرشاة اسنان،املستلزماتالصحية،ورقصحي(تواليت)
بطانيات او احلقائب اخملصصة للنوم
اقنعة حلماية الوجه او للوقاية من التراب
احتياجات احليوانات االليفة
الوثائق املهمة:
الهويات (شهادات امليالد وعقود الزواج 		
واجازات السوق وجوازات السفر)
الوثائق املالية (مثل بوليصات التأمني 		
ومعلومات رهنية االمالك)
الصور العائلية القيمة

االغذيةالغيرالقابلةللتلف(املعلباتاواالغذيةاجلافة)
االغذية ،وحليب ومشروبات الرضع و االطفال الصغار
ماء للشرب مبا يكفي ملعدل ثالثة لترات في اليوم
للشخص الواحد
ماء للغسل والطبخ
البرميوس او املنقل الغازي لغرض الطبخ
مفتاح للعلب
قم بالتأكد من االغذية وتغييرها كل مدة اثني عشر
شهراً .وضع باحلسبان خزن مؤن من املواد الغذائية واملاء
كافية ملدة اسبوعني في حالة كوارث مثل الوباء.

اذا توجب علينا االخالء فسوف:

كيفية تخزين املاء

نأخذ معنا عدة النجاة احملمولة اخلاصة بالطوارئ
نفصل التيار الكهربائي ونقطع املاء
نقوم باغالق الغازالطبيعي فقط إذا شككنا بوجود
تسريب او قامت السلطات بتوجيه االرشادات بذلك
نأخذ حيواناتنا االليفة معنا

مصباح يدوي مع بطاريات اضافية او مصباح من
املمكن شحنه
جهاز راديو مع بطاريات اضافية
مالبس مقاومة للريح واملاء ،قبعة للشمس		 ،
واحذية قوية الستخدامها في اخلارج
عدة االسعافات االولية والعقاقير االساسية
بطانيات او احلقائب اخملصصة للنوم
احتياجات احليوانات االليفة
ورق صحي (تواليت) واكياس لالزبال كبيرة في 		
حالة احتياجك الستخدامها كمرحاض
اقنعة حلماية الوجه او للوقاية من التراب

قم بالتأكد من صالحية البطاريات كل ثالثة اشهر

ماء واغذية ملا يكفي لثالثة ايام على االقل

-

اغسل القناني بدقة باملاء الساخن .امأل كل قنينة
باملاء من احلنفية ،حتى تطفح .أضف إليها خمس
قطرات من القاصر املستخدم في االستعمال املنزلي
لكل لتر من املاء (او نصف ملعقة شاي لكل  10لترات)

-

خزن القناني في مكان بارد ومظلم وقم بتفقدها
كل مدة  12شهراً.

وملزيدا ً من املعلومات قم بزيارة مكتب فرق ادارة الطوارئ لدى مجلس بلديتك احمللي
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