
 لی در برابر سیمنیا
 

 یل می که باعث سیطیشرا.  دهدی دارد و اغلب رخ میادینه زی است که هزیعی طبیای از بالیکیل یس
ل یبه دل.  کندیرا اشباع من یا روز است که زمین ساعت ی چندین و مداوم برایشود شامل باران سنگ

 .  دهدی رخ میل ناگهانیا مناطق پست سیه رودخانه یع در حاشیبارش سر
  

زانتان از ی دهد تا شما و عزیار شما قرار میر را در اختیاطالعات ز، کایب سرخ آمری صلBay Areaشعبه 
 :دی مصون باشیل احتمالیخطر س

  
  دی کنیزیبرنامه ر
 . ل استی با سییاروی کند خانه و خانواده شما آماده روین میت که تضم اسین قدمی اولیزیبرنامه ر

،  اغلب پس از وقوع حادثه تماس از راه دور آسانتر است:دیم کنی خود را تنظیبرنامه ارتباط •
از همه . دین کنیی خود تعی ارتباطیانجی را در خارج از منطقه خود بعنوان مین شخصیبنابرا

ن اطالعات را ی ای مشخص شده گزارش دهند تا وی ارتباطیانجیمت خود را به ید وضعیبخواه
 خارج از محدوده خود در ی ارتباطیانجی خود را با میبرنامه ارتباط. گران قرار دهدیار دیدر اخت

 .  در دسترس شما استید اطالعات تماس اضطراریمطمئن باش، در حوادث کوچک. دیان بگذاریم
د که پس از ی را انتخاب کنی محل:دیوقوع حادثه مشخص کن خود را پس از یمحل ارتباط حضور •

مکان ، دید به خانه برگردی توانیگر نمی که دی مواقعیبرا. دی به آنجا برویوقوع حادثه ناگهان
ا یمدرسه ، ن از مراکز انتقال در محل کاریهمچن. دی را خارج از مناطق مجاور انتخاب کنیگرید

 . دی افراد مطلع باشیمحل نگهدار
 یرهاید و مسیدا کنیز پی هر اتاق در خانه خود دو راه گری برا:دیز را مشخص کنی گریرهایسم •

 . دیانتقال مناطق مجاور را بدان
را ،  دهندی انجام می که کاریواناتی حیبه استثنا، یوانات خانگی ح:دیاد نبریوانات خود را از یح •

، ونهایپانس، دوستان،  از افراد خانوادهیستین لیبنابرا، دی ببری اضطرارید به اردوگاه های توانینم
 کسب یبرا. (وانات شما پناه دهندی به حید که در مواقع اضطراریه کنی تهییدامپزشکها و هتل ها

 ) دی مراجعه کنیوانات خانگی جهت حیزیشتر به برنامه ریاطالعات ب
ا یدوستان ، گانیااز همس، دیژه داری ویازهای اگر ن:دیط خاص خود را در نظر داشته باشیشرا •

 .  به شما سر بزنندید در مواقع اضطراریشاوندان خود بخواهیخو
  دین کنی خود را مرور و تمریبرنامه ها •

  
  دیه کنیبسته مخصوص را ته

، بچه ها، واناتی حیبرا. دیه کنی هر شخص در خانواده خود تهی را جهت حداقل سه روز برایلوازم کاف
محل کار و ،  خانهی را برایبسته ا. دیه کنی را تهیاقالم ضرور، ژهی ویهاازی نیبزرگترها و افراد دارا

 .دیرین خود درنظر بگیماش

ا کره بادام یسوپ کنسرو شده ،  زای انرژیهایدنی همچون نوشی اقالم:ی فاسد نشدنییمواد غذا •
 . دی را در بسته قرار دهینیزم



   هر روز فردیک گالن آب برای •
  یکه و پزشی اولیجعبه کمکها •
،  گازیآچار جهت قطع نشت، ی باتر: و نقشهی ضروریابزارها،  داریو باتریراد، چراغ قوه •

سه زباله یا نوار چسب مخصوص لوله و کییتفلون ، چاقو، انبردست، چکش، یچ گوشتیپ، سربازکن
 . دیرا در بسته قرار ده

  یاز جمله لباس باران:  محکمیلباس و کفشها •
 را در ی مانند کتاب و اسباب بازی و رفاهیلوازم بهداشت، اد مهماسن: ی و بهداشتیلوازم شخص •

 . دیبسته قرار ده
  پول خرد •
  اطالعات تماس اورژانس •

  
  دی الزم را کسب کنی هایآگاه

 .دیگران کمک کنیل به دین وقوع سیبعد و در ح، د و قبلید که چگونه از خود محافظت کنیریاد بگی
  

 لیهنگام وقوع س

 یو خود را رویراد، هی جهت تخلی و آمادگی اضطراریه هایستورالعملها و توص اطالع از دیبرا •
 در منطقه شما یوقت. دی آگاه شوی فوریه هاید تا از اطالعیم کنی تنظFM 88.5ا ی AM 740موج 

 . دید و آنجا بمانیبه مناطق بلند برو،  شودی میل ناگهانیا سیل یاعالم وقوع س
د یبرگرد، دیستیبا،  شما بودی قوزک پای شد و سطح آن باالی جارالبیاگر س. دیالب دور شویاز س •

 . ار را از شما سلب کندی تواند اختیع می سرینچ آب جاریشش ا. دیو در جهت مخالف حرکت کن
اگر در جاده . دید و در جهت مخالف حرکت کنیبرگرد،  شدیل جاری در جاده سیاگر هنگام رانندگ •

ع از یسر، د و سطح آب در حال باال آمدن استیر افتادیگ شده است یل در آن جاری که سیا
نها را ی تواند اغلب ماشی میکمتر از دو فوت آب جار. دی بلند بروید و به مکانهاین خارج شویماش

 . نابود کند

 لیپس از س

قبل از . ت منطقه را اعالم کرده باشندید که مقامات مسئول امنی به خانه برگردیفقط در صورت •
ده و ترک در یب دی گاز آسیلوله ها، دهیب دی برق آسیمهایمحل را از نظر س، به خانهوارد شدن 

 . دی کنیگر بررسی دیب هایا آسیون یفونداس
ع محل را یسر، دیدی سوت شنیا صداید یاستشمام کرد) یمصنوع(ا پروپان ی یعی گاز طبیاگر بو •

 . دی زنگ بزنید و به آتش نشانیترک کن
 . دیا جمع شده پا نگذاریدر آب راکد اگر برق قطع شده است  •
 . دی بپوشیکی محافظ مثل دستکش و چکمه پالستیلباسها، زکردنیهنگام تم •
الب بوده اند مانند ی را که در تماس با آب سیاقالم.  شما سالم استید آب و غذایمطمئن شو •

اگر شک . دیازندیشه پستانک بچه ها را دور بی و شیکیاسباب پالست،  آبیبطر، یلوازم داخل قوط
 ! دیندازیآن را دور ب، دیدار



شستن ، غذا درست کردن، مسواک زدن،  ظرفهای شستشوی که ممکن است آلوده باشد برایاز آب •
ه ی اطالع از توصیبرا. دی بچه استفاده نکنیر و غذایا درست کردن شیخ درست کردن ی، دست

ا یبه مرکز بهداشت محل ، دثهه آب در منطقه خود پس از حایا تصفیژه جهت جوشاندن ی ویها
 . د چون ممکن است آب آلوده باشدیریالت خود تماس بگیا

 


