ماذا يمكنني أن افعل اليوم؟

مواد خطرة

لحاالت الطوارئ

إرشادات التصرف في حال مواد خطرة:
في بناية

في السيارة

في الخارج

❑ حضروا معدات الطوارئ التي تشمل:

شاحن إضافي /متنقل إضاءة طوارئ
وسائل اتصال
ماء
أدوية
مستندات مهمة
طفاية حريق
طقم مساعدة أولية
أغذية معلبة
معدات إضافية التي يحتاجها أفراد عائلتكم

❑ تذكروا أرقام هواتف مهمة لحاالت الطوارئ:
شرطة إسرائيل

100
المسافرين في السيارة-
إطفاء مكيف ,إغالق شبابيك
واالبتعاد عن منطقة الحادث.

خدمة اإلطفاء

نجمة داود الحمراء
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101

אבא
شركة الكهرباء
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على المتواجدين في الخارج-
الدخول إلى غرفة داخلية في
بناية قريبة.
على جميع األحوال ,التواجد
داخل مبنى أفضل من
التواجد في الخارج.

قيادة الجبهة
الداخلية

االستعداد

المواد الخطرة تتواجد في حياتنا اليومية
وضرورية من اجل تشغيل البيت والقطاع.
تسرب لمادة خطرة ,قد يسبب الخطر للسكان
في المنطقة .إذا تعرفنا على اإلرشادات
ونفذناها خالل الحدث ,يمكننا حماية أنفسنا.

على المتواجدين في بناية -
الدخول إلى ملجأ محمي ,ملجأ
أو غرفة داخلية ذات اقل عدد
من الجدران الخارجية .يجب
إغالق الشبابيك والمكيف
(ممنوع تشغيل نظام التهوئة
والتصفية في ملجأ محمي أو
الملجأ)

ﺟﺎﻫﺰﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ
ﻣﺤﻤﻴﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

قيادة الجبهة الداخلية
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أيها المواطن /ة العزيز /ة,
أخطار وحاالت طوارئ قد تحدث في أي لحظة وبدون أي إنذار
مسبق .من خبرتنا نتيجة ألحداث الماضي ,في البالد والعالم,
تعلمنا أن األشخاص الذين استعدوا عرفوا كيفية التعامل مع
حاالت الطوارئ على أفضل وجه وبذلك أنقذواأنفسهموأفراد
عائلتهم .في هذا الكراسة ,سنفصل إرشادات االحتماء في
حاالت الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم ,من اجل
االستعداد بشكل أفضل منذ اآلن.

إطالق قاذفات وصواريخ

إطالق قاذفات وصواريخ
خارطة مناطق االحتماء

لكل شخص (وفقا لمكان
سكنه) منطقة احتماء
ووقت الوصول إلى
المنطقة المحمية التي
تساعده في حالة الطوارئ
في االحتماء في الوقت.
مناطق االحتماء تدعى على
أسماء مناطق جغرافية في
البالد ,أضيفإليها رقم.
المنطقة–أعدتلتلقي
إرشادات لمنهج حياة في
حالة الطوارئ (إقامة تعليم
وغيره).
الرقم -اعد من اجل
تلقي إنذار في التلفزيون,
االنترنت ,هاتف نقال
وغيرها.

قراءة

عند سماع صفارة اإلنذار أو صوت انفجار ,يجب الدخول إلى
المنطقة المحمية خالل الوقت المحدد المتوفر لديكم ,وفقا
لإلرشادات اآلتية:

في بناية
المتواجدين في بناية -يجب الدخول
إلى المنطقة المحمية ,منطقة محمية
من طوابق ,الدرج أو غرفة داخلية
وإغالقأبواب وشبابيك.

مثال:

هزة أرضية
في السابق حصلت في منطقتنا هزات أرضية مدمرة وحدوث هزة أرضية
قوية هي مسألة وقت فقط.
عند حدوث هزة أرضية “منطقة مفتوحة هي األكثرأمانا“ ,وإال فان ترتيب
األولويات كاآلتي:

في بناية

عند المكوث في بناية
.1

.2
.3

شفاال
181

.4

في الخارج

في الخارج
على المتواجدين في الخارج ,في
منطقة مبنية ,الدخول إلى البناية أو
إلى ملجأ قريب .في منطقة مفتوحة,
يجب االنبطاح على األرض وحماية
الرأس بواسطة اليدين.

في السيارة

عند المكوث في
الخارج

ابقوا في الخارج وابتعدوا
عن المباني ,الجسور
وعمدان الكهرباء.

في البحر
على المسافرين في السيارة الركن
إلى جانب الطريق ,الخروج من المركبة
والدخول إلى بناية قريبة .إذا لم
يكن باستطاعتك الوصول إلى بناية
أو ملجأ ,يجب الخروج من السيارة,
االنبطاح على األرض وحماية الرأس
بواسطة اليدين.

إذا كان بإمكانك الخروج من البناية بسرعة ,اخرج إلى
منطقة مفتوحة.
إذا لم يكن باستطاعتك أن تخرج من البناية ,ادخل إلى
ملجأ محمي واترك الباب مفتوحا.
إذا لم يتواجد ملجأ محمي ,اخرجوا إلى الدرج وإذا
استطعتم تابعوا النزول في الدرج للخروج من البناية.
فقط إذا لم يكن بإمكانكم فعل ذلك ,اختبئوا تحت أثاث
ثقيل ,أو اجلسوا على األرض بجانب جدار داخلي.

انتبهوا!
مدة الصفارة = مدة الوصول
إلى المنطقة المحمية

 10دقائق

· يمنع استخدام المصعد
· ال تقف تحت إطار باب.
· ال تدخل إلى ملجأ تحت
األرض.
· في حال أمكن ,يجب
فصل مفاتيح الكهرباء
والغاز.

عند المكوث في
البحر

يجب ترك الشاطئ فورا خوفا
من تسونامي.
يجب االبتعاد حوالي  1كم ,وإذا
لم يمكن ذلك – يجب الصعود
إلى علو  4طبقات.

في السيارة
عند المكوث في
سيارة

مهم!
يجب المكوث في المنطقة المحمية  10دقائق ,لالحتماء
من وابل صواريخ ومشاكل في االعتراض لها.

إرشاداتإضافية:

يجب إطفاء المحرك
والمكوث في المركبة.
ال تتوقف بجانب جسور
وتبادل طرق.

بعد الهزة
األرضية,
ال تعد إلى البناية
المتضررة وال
تقترب إلى
شاطئ البحر.

