ضع خطة وتد ّرب عليھا

بالتحضير لحاالت الطوارئ ،يمكن لألفراد واألسر واألعمال
التجارية تقليل الخسائر في الممتلكات واإلصابة بين
األشخاص والقيام بعملية استعادة العافية بسھولة أكبر
طرق الھروب – ارسم خريطة لطوابق
منزلك أو عملك التجاري وضع عالمة
على طريقين للھروب من كل غرفة.

مكان اللقــــاء – قم باختيار مكان للقاء
سابق التحديد بعيدا عن منزلك أو عملك
التجاري :وعليك إدراج الحيوانات األليفة
المنزلية في ھذه الخطط.
االتصال في حاالت الطوارئ –
قد ال يكون أفراد أسرتك أو موظفوك
في مكان واحد عندما تقع الكارثة،
وعليك لذلك أن تخطط لكيفية االتصال فيما بينكم .قم باختيار
شخص خارج المدينة يمكنه إعادة نقل المعلومات من شخص
آلخر .تأكد من أن كل شخص لديه جميع األسماء واألرقام
وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة باالتصال.
مستندات التأمين والمستندات ذات األھمية
الحيوية – ينبغي الحصول على تأمين أو
تحديث التأمين على الممتلكات والصحة
والحياة .قم باستعراض البوالص الموجودة
للتأكد من وجود تغطية تأمينية كافية لتلبية احتياجاتك.
االحتياجات الخاصة – إذا كنت أنت ،أو
شخص آخر قريب منك ،تعاني من إعاقة أو
احتياجات خاصة ،فعليك إن تنشئ شبكة من
الجيران واألقارب واألصدقاء وزمالء
العمل الذين يمكنھم تقديم العون في حال وقوع طارئ.
راجع ما يلي وقم بتحديثه سنويا –
قم بإجراء الصيانة الالزمة للفرن،
وسخان المياه ،ومضخة حوض
تجميع النفايات ،ونظام تكييف الھواء
الموجود لديك في كل عام.
قم بمراجعة خطة الطوارئ التي وضعتھا للتحقق من تحديث
أسماء قائمة االتصال ومنافذ الھروب .وراجع مجموعة
أدوات االستعداد للطوارئ للتأكد من أن جميع بنودھا في حالة
جيدة.

معلومات االتصال الشخصية
في حاالت الطوارئ ،اتصل بالرقم .9-1-1
البيانات الخاصة بك
العنوان) :المنزل أو العمل التجاري(
____________________________________
الوالية
المدينة
عنوان المبنى والشارع
الرمز البريدي______________
رقم الھاتف) :المنزل أو العمل(_________________
الھاتف الخلوي__________________________:
الطبيب) :االسم ورقم الھاتف(__________________
الصيدلية______________________________:
األدوية التي تصرف بأمر الطبيب_______________:
أنواع الحساسية__________________________:

أشخاص يتم االتصال بھم في حاالت الطوارئ
)األسماء واألرقام الھاتفية(
قريب________________________________:
صديق_______________________________:
جار_________________________________:
اإلسعاف9-1-1 :
الطبيب البيطري_________________________:
مركز مكافحة السموم )أو _______:(800-222-1222
المستشفى/المستوصف_____________________:
المركز المحلي للصحة العامة_________________:
شركة الكھرباء__________________________:
الغاز/زيت الوقود________________________:
شركة الھاتف___________________________:
المياه/المجاري__________________________:
القمامة_______________________________:
إدارة المطافئ وإنفاذ القوانين9-1-1 :
a
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