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منابع

او سی لينکس
(855) OC-Links or (855) 625-4657
شماره (714) 834-2332 TDD
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/

دوشنبه تا جمعه از  ٨صبح تا  ۶بعدازظھر
تيم مرکزی ارزيابی
ارزيابی اضطراری روانپزشکی
(866) 830-6011
خدمات  ٢۴ساعته  ٧روز ھفته
خدمات  ٢۴ساعته جلوگيری از خودکشی
(877) 7 CRISIS or (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

Wildfire Emergency
فوريتھای آتش سوزی سريع

خط گرم ” نامی “
خدمات پشتيبانی در شرايط غير اضطراری
(877) 910 WARM or (877) 910-9276
www.namioc.org
NAMI WarmLine

دوشنبه تا جمعه از  ٩صبح تا  ٣صبح روز بعد
شنبه و يکشنبه از  ١٠صبح تا  ٣صبح روز بعد

Behavioral Health Services
خدمات بھداشت رفتاری
Disaster Response
کمک رسانی اضطراری
نشانی:
405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701

تارنمای:

http://ochealthinfo.com/bhs

کانتی اورنج
ِ
سازمان مراقبت ھای بھداشتی
خدمات بھداشت رفتاری
کمک رسانی اضطراری
نشانی:
405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701
تارنمای:
http://ochealthinfo.com/bhs

خط تلفن اطالعات اورنج کانتی
شماره تلفن  ٢١١را بگيريد Dial 211
www.211OC.ORG

سمسا
َ

SAMHSA

خط  ٢۴ساعته کمک به اضطراب ھای شرايط اضطراری

شماره تلفن  800-985-5990يا
با تکست با ما حرف بزنيد با شماره 66746
www.disasterdistress.samhsa.gov/
سازمان مراقبت ھای بھداشتی اورنج کانتی
مديريت اضطراری بھداشتی
OC Health Care Agency
Health Disaster Management
www.healthdisasteroc.org/

يک کيت  KITاضطراری آماده کنيد
اگر شما عضوی از خانواده يا دوستی داريد که احتياج
به نيازھای خاص دارد ،از قبل خود را آماده کنيد.
کيت اضطراری خود را برای تمام موقعيتھای
اضطراری با اقالم زير تھيه کنيد:
 آذوقه برای دو ھفته مواد غذايی خراب نشدنی و
قوطی باز کن دستی.
 دو ھفته اذوقه آب )يک گالون آب برای ھر نفر در
ھر روز(.
 داروھای تجويز شده با نسخه پزشک.
  کيت )جعبه( کمک ھای اوليه.
 کپسول اطفاء حريق )کپسول آتش نشانی(.
  راديو يا تلويزيون قابل حمل که با باطری کار
ميکند بعالوه باطری اضافی.
 چراغ قوه و باطری اضافی.
  کبريت درمحفظه ضد آب.
 سوت  ،لباس اضافی و پتو.
 ابزار و نقشه ھای محلی منطقه.
 اقالم برای نياز ھای خاص نوزادان  ،سالخورده
گان ،حيوانات خانوادگی و غيره.
 لوازم بھداشتی و نظافت مانند مايع ضد
عفونیدستھا ،حوله مرطوب کوچک و کاغذ
توالت.
 فتوکپی کارت شناسايی ،مدارک مھم ،کارتھای
اعتباری پول نقد اسکناس و سکه.
 عينک چشم  ،لنز داخل چشم و محلول آن.
 فھرستی اضطراری با تمام جزييات شامل نام افراد
خانواده ،دوستان و پزشکان تھيه کنيد.
توجه ويژه برای افراد مبتال به معلوليت :
 طرح اضطراری  /کيت خاص برای نيازھای
منحصر به فرد خود.
 عينک طبی اضافی ،باتری  ،سمعک ولوازم
کمک به تحرک .
 ليستی از اطالعات مھم شامل داروھای نسخه دار،
ميزان مصرف شان و تجھيزات مخصوص و
دستورالعمل آنھا تھيه کنيد.

نکاتی برای تطبيق با شرايط
استراتژی ھای تطبيق با شرايط برای کودکان و
نوجوانان
 صادق باشيد و اطالعات مناسب سن در مورد
حادثه بدھيد. .
 کمک و راھنمايی کنيد تا ٔ احساساتشان را ابراز
کنند
 کودکان خردسال را تشويق کنيد احساسات خود
را در قالب نقاشی بيان کنند.
 روال روزمره والدين ،فرزندان و خانواده را
حفظ کنيد و برای روزشان ساختاری تعريف
کنيد.
 برای جلوگيری از اضطراب و ترس بی مورد
دسترسی به رسانه ھا را محدود کنيد.
استراتژی ھای تطبيق با شرايط برای بزرگساالن :
 به ياد داشته باشيد که عکس العمل ھای جسمی و
روحی مربوط به ترس از روبرو شدن با آتش
سوزی سريع امری طبيعی است.
 بر روی توانايی ھای خود تمرکز کنيد.
 در مورد احساسات خود صحبت کنيد.
 در روند بھبودی مشارکت کنيد ,کمک به بھبود
ديگران می تواند برای التيام خود مفيد باشد.
)کمک به حيوانات خانگی خود را فراموش
نکنيد(
 پيشنھاد کمک از سوی خانواده ،دوستان،
ھمکاران و رھبران مذھبی را بپذيريد.
 برای تفريح و استراحت خود وقتی کنار بگذاريد.

آگاه باشيد و در جريان بمانيد
 به دستورالعملھای مربوط به تخليهٍ ،بھداشت
عمومی و ايمنی سفر در راديو و تلويزيون گوش
کنيد .
 اگر مقامات دستورالعمل تخليه می دھند اعالميه
شامل اطالعات مسير ھای تخليه و محل پناھگاه
ھا خواھد بود .بسرعت اقدام به تخليه کرده و
تمام دستورات را اجرا کنيد.
 چنانچه دستور داده شود که در" در محل پناه
بگيريد"  ،در محل فعلی خود )مثالً در خانه يا
دفتر کارخود ،و غيره( بمانيد تا زمانيکه دستور
يا اجازه ترک محل صادر شود.

پس از آتش سوزی سريع
 در رابطه با غذا ،پناھگاه و مداخلۀ پزشکی از منابع و
ساير پشتيببا نی ھای موجود استفاده کنيد.
 به مناطق تخليه شده تا زمانيکه ايمن بودن آنھا توسط
مقامات اعالم نشده باز نگرديد.
 با خانواده و دوستان برای پشتيبانی تماس بکيريد.
 عکس العمل ھای احساسی در مورد ترس از اثر گذاری
مستقيم آتش بر خود را شناسايی کنيد.
 به فرزندان و حيوانات خانگی خود آسايش و پشتيبا نی
بدھيد .به تغييرات رفتاری شان توجه کنيد زيرا اين
نشانه قابل توجھی است است که ممکن است آنھا دچار
ترس و اضطراب ھستند.
 روال معينی را نگھداريد.
 راه ھايی را برای آسوده خاطر کردن خود پيدا کنيد به
استثناء نوشابه ھای الکلی و مواد مخدر.
 در فعاليتھايی که از آنھا لذت ميبريد شرکت کنيد.
 بپذيريد که قادر به کنترل ھمه چيز نيستيد
 بر روی تواناييی ھای خود تمرکز کنيد.

Common
Reactions
ھای معمول
واکنش
 ترس از مرگ  ،در صورت نزديکی به آتش
 غم و اندوه برای حيواناتی که در معرض آتش سوزی
قرار گرفته اند.
 نگرانی در مورد ايمنی محيط زيست

 خشم نسبت به عامالن شروع آتش سوزی
 نا اميدی و اندوه
 اضطراب

آماده سازی قبل از وقوع آتش سوزی سريع

اثرات بلند مدت :
اگر شما يا عزيزانتان مشکل تطبيق با شرايط اين دوران
بالتکليفی را داريد گرفتن کمک ھای حرفه ای را مد نظر
قرار دھيد.

کانتی اورنج
ِ

Behavioral Health Services

 يک کيت اضطراری برای خانواده خود شامل حيوانات
خانگی و بيرونی تھيه کنيد.

 خانۀ خود را برای آتش سوزی سريع آماده کنيد.
 برای احتياجات اب خود برنامه ريزی کنيد.
 برنامه ای برای تخليه آماده و آنرا تمرين کنيد.

در حين وقوع آتش سوزی سريع
آگاه باشيد و در جريان بما نيد
 به پيش بينی وضع ھوا توجه کنيد.
 به توصيه ھای مقامات محلی توجه کنيد.
از خود در مقابل دود آتش حفاظت کنيد
 زمان بيرون ماندن را محدود کنيد.
 از سوزاندن شمع ،استفادۀ از اجاق گاز و استفادۀ
از جاروی برقی خودداری کنيد.
 از ماسکھای گرد و غبار استفاده نکنيد چون ذرات
مضر را در خود نگه ميدارند.
با حفظ ايمنی اقدام به تخليه کنيد
 طرحی برای شرايط اضطراری تھيه کنيد.
 فھرست کاملی از اقالم مورد نياز تھيه کنيد.
 انجام طرح شرايط اضطراری تان را تمرين کنيد.
در طول زمان قطع برق سالمت خود را حفظ کنيد
 اصول ايمنی غذايی را رعايت کنيد.
 از آب آشاميدنی سالم استفاده کنيد.
 به خطرات کابل ھای برق توجه داشته باشيد.
 از دسترسی بيش از حد به وسايل ارتباط جمعی
خودداری کنيد.
 به ھنگام نياز درخواست کمکھای احساسی و
پزشکی خود را بيان کنيد.

 اختالالت خواب

 انزوای اجتماعی و يا درخود فرو رفتگی

County of Orange

www.bt.cdc.gov/disasters/wildfires

خدمات بھداشت رفتاری

رسالت ما
اطمينان از اينکه اورنج کانتی امروز و برای نسلھای آينده جايی
امن ،سالم و رضايت بخش برای زندگی ،کار و تفريح است با فراھم
کردن خدمات عمومی منطقه ای استثنايی و مقرون به صرفه.

فوريت ھای آتش سوزی سريع چيست؟
مردم بيشتر و بيشتر خانه ھای خود را در مناطق پر
درخت  -در نزديکی جنگل ھا ،در مناطق روستايی و
نواحی کوھستانی دور افتاده ميسازند .چنين مالکانی از
زيبايی محيط اسفاده ميکنند اما در عين حال با خطر
واقعی آتش سوزی سريع روبرو ھستند.
سريع
ھمه ساله در کشورمان پس از يک آتش سوزی
ِ
عمده بعضی از خانه ھا سالم ميمانند در حاليکه بعضی
ديگر از بين ميروند .خانه ھايی که سالم ميمانند تقريبا ً
ھميشه به دليل اين است که صاحبانشان برای وقوع
تقريبا ً حتمی آتش سوزی آماده بوده اند .اين نيرويی از
طبيعت در مناطق آتش زا است که قابل گريز نميباشد.
به عبارت ديگر آنچه قابل پيش بينی است قابل پيش
گيری است.
شروع آتش سوزی سريع اغلب ديده نميشود .اين نوع
آتش سوزی ھا معموالً با رعد و برق و يا اتفاقی شروع
ميشوند .به سرعت سرايت ميکنند و خاشاک ،درختان و
خانه ھا را به آتش ميکشند .شما ميتوانيد ھمين حاال -
قبل از شروع آتش سوزی سريع  -با آماده شدن اين
خطر را کم کنيد .با خانوادۀ خود جلسه ای تشکيل دھيد
و تصميم بگيريد در صورت وقوع آتش سوزی سريع
در منطقه شما چه کنيد و به کجا برويد .با دنبال کردن
قدم ھای زير از خانواده ،خانه و ملک خود محافظت
www.ready.gov/wildfires
کنيد.

