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ميكن أن تقع حاالت الطوارئ يف أي مكان ويف أي وقت ودون سابق إنذار.

الخطوة 1: التناقش

4 خطوات بسيطة لتكونوا

مستعدين لحاالت الطوارئ
SURVIVAL 
PLAN

التناقش االستعداد التعلّم االطالع

االستعداد لحاالت الطوارئ أسهل مام تعتقدون.

بقضاء 20 دقيقة مع أرستكم ملناقشة ما ستفعلونه يف حاالت 
الطوارئ، ميكنكم إنقاذ حياتهم، إضافة إىل منزلكم.

دليل املناقشات هذا هو الخطوة األوىل لوضع خطة للنجاة يف حاالت الطوارئ.

ما الذي ميكنكم فعله يف حاالت الطوارئ؟

اجتمعوا وناقشوا خطة النجاة.

يف حاالت الطوارئ، كيف تعرفون متى تقررون املغادرة أو البقاء إىل أين ستذهبون إذا اضطررتم للمغادرة؟

من املفيد تحديد األماكن اآلمنة يف مختلف املناطق.

تناقشوا حول الخيارات املختلفة  	

املتاحة لإلخالء، والتي قد تشمل:

منزل أحد األصدقاء	 

منزل أحد أفراد األرسة	 

مركز التسّوق	 

املكتبة	 

يجب أن تكون مراكز اإلجالء هي املالذ األخري 

- فلن تتّم إقامة هذه املراكز واإلعالن عن 

مواقعها للعامة إىل أن تكون هناك حاجة لها.

من الذي يجب عليكم تفقده يف حاالت الطوارئ؟

تناقشوا حول األشخاص الذين قد  	

تحتاجون لتفقدهم. تشمل األمثلة:

الجريان	 

العائلة	 

األصدقاء	 

تناقشوا حول ما ستفعلونه  	

يف األجواء شديدة الحرارة

تناقشوا حول ما ستفعلونه  	

يف حال حدوث عواصف

تناقشوا حول ما ستفعلونه يف  	

حال حدوث الفيضانات

 تناقشوا حول ما ستفعلونه يف  	

حال اندالع حرائق الغابات

إذا مل تكونوا قادرين عىل الحفاظ 

عىل برودة الجو يف منزلكم.

إذا لحقت أرضار جسيمة مبنزلكم.

إذا غمرت املياه منزلكم.

املغادرة مبكرًا هو 

أفضل خياراتكم.

إذا كنتم قادرين عىل 

الحفاظ عىل برودة الجو يف 

منزلكم مبا فيه الكافية.

إذا هيأتم منزلكم وكانت 

لديكم مجموعة من األدوات 

يف املنزل لحاالت الطوارئ.

إذا غمرت املياه الطرق املحيطة 

بكم بحيث أصبحت غري آمنة، 

ومل يغرق منزلكم باملياه.

ابقوا فقط يف حال كنتم مستعدين 

جسديًا ونفسيًا للدفاع عن منزلكم.

فقط أولئك الذين لديهم منازل 

معّدة إعداًدا جيًدا وخطط للنجاة.

املغادرة

املغادرة

املغادرة

املغادرة 

البقاء

البقاء

البقاء

البقاء

دليل املناقشات

خطة النجاة
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الخطوة الثانية: االستعداد كيف ستجهزون منزلكم؟

فكروا يف التدابري التي ميكنكم اتخاذها.

يف حالة الطوارئ اتصلوا برقم 

األصفار الثالثة )000(

الخطوة 4: االطالع كيفية البقاء عىل اطالع عىل آخر املستجدات؟

تعرفوا عىل مصادر املعلومات يف حاالت الطوارئ.

خط املعلومات العامة 81 22 13

خط املساعدة يف العواصف والفيضانات 500 132
twitter-square @ACT_ESA 

facebook-square @actemergencyservicesagency  
االتصال

 Fires Near تطبيق

BOM تطبيق Me

تحميل

اتباع

لإلذاعة املحلية
االستامع

esa.act.gov.au
زيارة 

الخطوة 3: التعلّم هل تفهمون التنبيهات الخاصة بحاالت الطوارئ؟

تعرّفوا عىل التحذيرات والتنبيهات الخاصة بحاالت الطوارئ.

التقديرات الخاصة باحتامل حدوث الحرائق

ابقوا يف منزلكم فقط يف حال كان ُمجهزًا تجهيزًا 

جيًدا وكنتم مستعدين للدفاع عنه.
شديد

ابقوا يف منزلكم فقط يف حال كان ُمجهزًا إىل أقىص 

الحدود وتّم بناؤه للصمود يف مواجهة حرائق الغابات.
بالغ

الرحيل هو خياركم اآلمن الوحيد. هائل

مستويات التأهب لحدوث حرائق الغابات

تنبيه

لقد نشب حريق. ال يوجد خطر مبارش. ابقوا عىل 

اطالع عىل آخر املجريات يف حال تغرّي الوضع.

الرتّقب والعمل

مستوى الخطر يف تزايد. بدأت الظروف بالتغرّي. ابدأوا 

باتخاذ التدابري لحامية أنفسكم وعائلتكم.

اإلنذار بحدوث حالة طارئة

اإلنذار بحدوث حالة طارئة هو أعىل مستويات التحذير. قد تكونون يف خطر.

بادروا بالتحرك فوًرا. أي تأخري اآلن فيه تهديد لحياتكم. 
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للحصول عىل تنبيهات ونصائح حول الطقس، قوموا 

bom.gov.au بزيارة مكتب األرصاد الجوية عىل

تقليم األشجار والشجريات 	

سيحول ذلك دون سقوطهم عىل منزلكم أثناء 

العاصفة ومينع انتشار الحريق إىل املباين.

التأمني 	

حافظوا عىل تجديد تأمني منزلكم وسيارتكم.

اإلسعافات األولية 	

تعلموا كيفية مساعدة شخص ما يف حالة الطوارئ 

وكيفية رعاية شخص يعاين من اإلجهاد الحراري.

إزالة قصاصات العشب وتنظيف املزاريب 	

قوموا بقص العشب وإزالة قصاصات العشب للحد من مصادر 

الوقود املؤدية إلشعال الحرائق بالقرب من منزلكم. قوموا 

بتنظيف املزاريب - حيث ميكن للجمرات أن تتسبب باندالع 

الحرائق يف مصادر الوقود العالقة يف املزاريب مام يعرض 

منزلكم للخطر. تزيد املزاريب املسدودة من فرص اإلرضار 

باملياه وحدوث الفيضانات أثناء هطول األمطار الغزيرة.

اإلزالة والتثبيت 	

قوموا بإزالة املواد القابلة لالحرتاق املوجودة حول منزلكم، 

مثل سجادات األبواب أو علب الطالء أو زجاجات الغاز 

أو أكوام الخشب. قوموا بإزالة األشياء الصغرية التي 

ميكن أن تتطاير بفعل الرياح القوية، مثل املظالت أو 

األثاث الخارجي. قوموا بتثبيت األغراض األكرب حجاًم 

مثل الرتامبولني وبركن السيارات يف أماكن مغطاة.

مجموعة أدوات الطوارئ املنزلية  	

قوموا بتجهيز مجموعة من األدوات للطوارئ 

يف منزلكم وافحصوها بانتظام.

قوموا بتنزيل القامئة املرجعية الخاصة بأدوات 

esa.act.gov.au الطوارئ املنزلية من

https://esa.act.gov.au/be-emergency-ready
https://twitter.com/ACT_ESA
https://www.facebook.com/actemergencyservicesagency/
https://esa.act.gov.au/

