نحوه آمادگی برای مواقع اضطراری
مردم انتاريو با انواع مواقع اضطراری روبرو بوده اند ،از طوفان يخ و قطع برق گرفته ،تا گردباد و حوادث صنعتی.
امکان بروز مورد اضطراری در ھر زمانی وجود دارد بنابراين داشتن آمادگی الزم امری حياتی است ،چرا که ممکن است مدتی
طول بکشد تا کمک از راه برسد .به ھمين دليل است که ھمه بايد طرح و بسته اضطراری را برای مراقبت از خود به مدت حداقل
سه روز آماده داشته باشند.

مرحله  :1يک طرح تھيه کنيد
در موقع اضطراری ،شما ممکن است به تسھيالت روزمره دسترسی نداشته باشيد و ممکن است از شما خواسته شود تا منزل خود را
ترک کنيد .تفکر در مورد اينکه چه کاری می خواھيد انجام بدھيد ،نخستين گام برای آمادگی است.
طرح شما بايد شامل موارد زير باشد




دو مکان امن در صورتی که مجبور به ترک منزل شويد .محل يکی بايد در ھمان نزديکی باشد ،مانند کتابخانه محل يا
مرکز اجتماعی .محل ديگری بايد دورتر باشد ،اين درصورتی است که مورد اضطراری منطقه بزرگی را تحت تأثير قرار
دھد.
يک طرح ارتباطی خانوادگی .در موقع اضطراری ،ممکن است خطوط تلفن محلی و شبکه ھا کار نکنند .يک يا دو تماس
خارج از شھر را که شما و عزيزانتان بتوانيد تماس گرفته و اطالعات را با يکديگر در ميان بگذاريد ،تعيين کنيد.

توصيه ھايی برای طرح ريزی



آماده تخليه باشيد .در صورتی که تخليه محل توصيه شود ،نحوه رفتن به يک محل امن را برنامه ريزی کنيد .بسته لوازم
اضطراری را آماده داشته باشيد) به مرحله  2رجوع کنيد(.
برای حيوان)حيوانات( خانگی خود طرح ريزی کنيد .اغلب اوقات فقط حيواناتی که امدادرسان ھستند در مراکز پذيرايی
اجازه ورود دارند .در صورت امکان ،فردی را که بتواند از حيوان)حيوانات( خانگی شما در صورتی که مجبور به ترک
منزل باشيد ،مراقبت کند در نظر بگيريد.

وقتی که طرح شما آماده است



در مورد طرح خود با خانواده و دوستانتان صحبت کنيد.
طرح ھای خود را تمرين کنيد



از دستورات آگاه باشيد و از آنھا پيروی کنيد .پيش از بروز مورد اضطراری يا در حين آن ،اخبار را گوش کنيد .از
توصيه ھای نخستين امدادرسان ھا و مسئولين پيروی کنيد.

توصيه ھای ديگر
با شھرداری محل تماس بگيريد و شماره تلفنی را که می توانيد در مواقع اضطراری ،اطالعات بيشتری را بگيريد ،پيدا
کنيد) 211،311يا شماره ھای ديگر( .از شماره  911فقط زمانی استفاده کنيد که کسی برای حفاظت از سالمتی ،ايمنی يا ملک خود
نياز به کمک فوری داشته باشد.

برای دريافت ھشدارھا ثبت نام کنيد .شما می توانيد به صورت بر خط و به طور رايگان برای دريافت ھشدارھای اضطراری که از
طريق ايميل يا پيامک فرستاده می شوند ،ثبت نام کنيد .از وبگاه  www.ontario.ca/bepreparedبازديد کرده و پيوندھا را
دنبال کنيد.
مرحله  :2يک بسته اضطراری درست کنيد
بسته حياتی اضطراری شما بايد شامل تمام چيزھايی باشد که شما نياز داريد تا در امان باشيد و از خود و خانواده خود برای حداقل
مدت سه روز مراقبت کنيد .اين فھرست حاوی کليه اقالم اساسی ،اقالمی که نيازھای ويژه شما را برآورده می کند ،و اقالمی که در
صورت ترک منزل بايد آماده داشته باشيد ،می باشد.
چه چيزھايی را بايد در بسته حياتی اضطراری بگذاريد
اقالم اساسی
غذا و در قوطی بازکن) اقالم فاسد نشدنی و اقالمی که آماده کردن آنھا آسان است ،به مقدار کافی برای  3روز(
آب)  4ليتر برای ھر نفر برای ھر روز(
چراغ قوه
راديو) ھندلی يا باطری دار(
باتری ھای اضافی
مايع ضد عفونی کننده دست يا دستمالھای مرطوب
کيف کمکھای اوليه
دارو)داروھا(
اوراق مھم ) شناسايی ،فھرست تماس ،کپی نسخه ھا ،غيره(
پول نقد) و کليد اضافی خودرو(
سوت) برای جلب توجه ،در صورت نياز(
اقالم ويژه برای ساير اعضای خانواده شما ) پوشک و شير خشک برای اطفال ،غيره(.
غذای حيوانات خانگی و آذوقه در صورتی که حيوان خانگی داريد
آذوقه اضافی در موارد تخليه
پوشاک ،کفش
کيسه خواب يا پتو
لوازم شخصی) صابون ،خميردندان ،ساير وسايل بھداشتی(
ورق بازی يا بازی ھای مسافرتی

توصيه ھای ديگر


تمام اين اقالم را در کيفی که حمل آن آسان باشد يا چمدان چرخ دار بگذاريد.



بسته حياتی اضطراری خود را در جايی نگھداری کنيد که دسترسی به آن آسان باشد.



تلفن ھمراه يا دستگاه سيار خود را کامالً شارژ کنيد.

اطالعات مربوط به طرح اضطراری من
فرمھای زير را پر کرده و آنھا را در محلی نگھداری کنيد که شما و ديگران بتوانند آنرا بيابند .در صورتی که نياز باشد آنھا را به
روز کنيد .يک کپی در بسته حياتی اضطراری خود داشته باشيد.
محل ھای امن من
در موقع اضطراری ،ممکن است الزم باشد شما منزل خود را ترک کنيد .دو مکانی را که به آنجا خواھيد رفت در فھرست بنويسيد،
يکی نزديک ،ديگری دورتر) خارج از محله خود( .برخی نمونه ھا شامل کتابخانه محل ،عبادتگاه ،يا مرکز اجتماعی است.
محل شماره  1و آدرس

محل شماره  2و آدرس

برنامه ارتباطی خانواده من
در موارد اضطراری ،ممکن است تلفن محل و شبکه ايميل از کار بيافتند .فردی را خارج از شھرستان/شھر محل زندگی خود تعيين
کنيد که شما و ساير اعضای خانواده بتوانند تماس گرفته و اطالعات را درميان بگذارند .اگر گزينه خارج از شھر در دسترس
نمی باشد ،يک مرکز اجتماعی يا فرھنگی را در نظر بگيريد.
نام

اطالعات تماس ) تلفن ،ايميل(

فرد مورد تماس 1
فرد مورد تماس 2

اطالعات مھم پزشکی
برای ھر نفر در خانواده شما ،وضعيت پزشکی و نيازھای ويژه را ذکر کنيد ،ھمچنين داروھای تجويزی و وسايل را بنويسيد.
وضعيت پزشکی
نام فرد

بيماری/حساسيت/نيازھای ويژه

يادداشت ھا

محل بسته حياتی اضطراری من
محل نگھداری بسته خود را بنويسيد تا در صورتی که ديگران به شما کمک ميکنند بتوانند آنرا به آسانی بيابند.
محل بسته حياتی اضطراری من:

برای اطالعات بيشتر در مورد آمادگی برای مواقع اضطراری و خطرات مختلف با زير تماس بگيريد:
1-877-314-3723
askemo@ontario.ca
www.ontario.ca/beprepared

