تجهيز أدوات الطوارئ
استعد لتلبية احتياجات أحد أفراد العائلة أو صديق من ذوي
االحتياجات الخاصة .واحرص على تجهيز أدوات الطوارئ
لجميع حاالت الطوارئ عن طريق توفير العناصر التالية:
 مواد غذائية غير قابلة للتلف تكفي ألسبوعين وفتاحة
علب يدوية.
 إمدادات مياه تكفي ألسبوعين (جالون من المياه لكل
شخص في اليوم).
 أدوية العالج الموصوفة.

المصادر

County of Orange

OC Links
 (855) OC-Linksأو (855) 625-4657
رقم االتصال الخاص بالصم(714) 834-2332 :
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
االثنين  -الجمعة ،من الساعة  8000صباحً ا حتى الساعة
 6000مسا ًء

Health Care Agency

 إسعافات أولية.
 راديو محمول يعمل بالبطارية أو تلفزيون ببطاريات
إضافية.

منع االنتحار على مدار  42ساعة
 (877) 7 CRISISأو (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

 مصباح يدوي ببطاريات إضافية.
 كبريت في علبة مضادة للماء.
 صافرة ومالبس إضافية وبطانيات.
 أدوات وخريطة للمنطقة المحلية.
 مواد لالحتياجات الخاصة للرضع وكبار السن
والحيوانات األليفة وغير ذلك.
 مواد للصرف الصحي والنظافة العامة (مثل مطهر اليد
والمناشف الرطبة وورق المراحيض).
 نسخ من بطاقات الهوية وبطاقات االئتمان وغيرها من
الوثائق الهامة وعمالت ورقية ومعدنية.
 نظارات وعدسات الصقة ومحلول.
 إعداد قائمة طوارئ مفصلة تشمل أسماء أفراد األسرة
واألصدقاء واألطباء.
االعتبارات الخاصة لذوي اإلعاقة:
 خطة/أدوات طوارئ لتلبية احتياجاتك الخاصة.
 نظارات إضافية وبطاريات وأدوات مساعدة على السمع
والحركة.
 إعداد قائمة بالمعلومات الهامة تشمل قائمة باألدوية
والجرعات الموصوفة واألدوات الخاصة والتعليمات.

Health Care Agency

فريق التقييم المركزي
)التقييم النفسي في حالة الطوارئ)
(866) 830-6011
 7أيام في األسبوع 24 ،ساعة في اليوم

 طفاية حريق.

County of Orange

طوارئ الزالزل

خط مساعدة المرضى العقليين لتحالف NAMI

دعم لغير األزمات

 (877) 910 WARMأو (877) 910-9276
www.namioc.org
االثنين  -الجمعة ،من الساعة  9000صباحً ا حتى الساعة
 3000صباحً ا
السبت – األحد ،من الساعة  10000صباحً ا حتى الساعة
 3000صباحً ا
خط استعالمات Orange County
اتصل على 211
www.211OC.ORG
SAMHSA

خط مساعدة المتضررين من الكوارث المتاح  24ساعة
يومًا 7 ،أيام أسبوعيًا
 800-985-5990أو
تواصل معنا نصيًا على رقم 66746
www.disasterdistress.samhsa.gov/
OC Health Care Agency

إدارة الكوارث الصحية

County of Orange
Health Care Agency

خدمات الصحة السلوكية
االستجابة للكوارث

www.healthdisasteroc.org/

405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701
http://ochealthinfo.com/bhs

خدمات الصحة السلوكية
االستجابة للكوارث
405 W. 5th Street. Suite 550
Santa Ana, CA 92701
http://ochealthinfo.com/bhs

أثناء وقوع الزلزال

County of Orange

خدمات الصحة السلوكية

بيان المهمة
السعي لجعل مقاطعة أورانج مكا ًنا آم ًنا وصحيًا للعيش والعمل
واللعب لألجيال الحالية والقادمة من خالل توفير خدمات عامة
إقليمية متميزة وفعالة من حيث التكلفة.

ما المقصود بطوارئ الزالزل؟
الزالزل هي االهتزازات أو االرتجاجات أو الصدمات المفاجئة
لسطح األرض .وهي الوسيلة الطبيعية لألرض لتنفيس الضغط
الكامن بداخلها .وقد تسبب في انهيار المباني وغيرها من الهياكل
المصنوعة بواسطة اإلنسان وانقطاع الكهرباء وخطوط الغاز
وحدوث انهيارات أرضية وتسونامي (أمواج بحر عمالقة) وثورات
بركانية .كما أنها تحدث فجأة وبعنف ودون سابق إنذار .فال أحد
يعرف متى وال أين سيحدث الزلزال ،ولكن يمكن لجميع األشخاص
التقليل من خطر التعرض للموت أو اإلصابات أو الخسائر في
الممتلكات التالية للزالزل بإتباع احتياطات السالمة.

قبل وقوع الزلزال
التحقق من مصادر الخطر في المنزل

 الذهول والصدمة

في الداخل
 النزول على األرض و االحتماء تحت طاولة متينة أو مكتب و
االستمرار في ذلك إلى أن يسكن االهتزاز.
 في حالة عدم وجود طاولة متينة أو مكتب بالقرب منك أثناء
وقوع الزلزال ينبغي تغطية الوجه والرأس بالذراعين والجثو في
زاوية في داخل المبنى.
 تجنب االقتراب من الزجاج أو النوافذ أو األبواب الخارجية أو
الجدران وأي شيء قابل للسقوط مثل تركيبات اإلضاءة أو
األثاث.
 تجنب الخروج وااللتزام بالبقاء في الداخل إلى أن يتوقف
االهتزاز ويصبح الخروج آم ًنا .حيث تحدث معظم اإلصابات
عند محاولة الناس مغادرة المكان واالنتقال إلى موقع آخر داخل
المبنى أو خارجه.
 تجنب إشعال الكبريت أو تشغيل مواقد الغاز.
 تجنب استخدام المصاعد.

في الخارج
 االنتقال إلى منطقة خالية إن أمكن .وتجنب االقتراب من خطوط
الكهرباء واألشجار وغيرها من المخاطر.

تأمين األشياء الثقيلة .و وضع العناصر القابلة للكسر واألشياء
الكبيرة أو الثقيلة على األرفف السفلية.
تحديد األماكن اآلمنة في الداخل والخارج

 في حالة القيادة ينبغي اللجوء إلى جانب الطريق والتوقف تمامًا
والبقاء في السيارة إلى أن يتوقف االهتزاز .كما ينبغي تجنب
القيادة على الجسور والطرق المدمرة والكباري والمنحدرات.

في الداخل :االحتماء تحت طاولة متينة أو وراء جدار داخلي
بعيداً عن النوافذ أو أرفف الكتب أو قطع األثاث الطويلة.

بعد وقوع الزلزال

في الخارج :تجنب االقتراب من المباني واألشجار وخطوط
الهاتف وخطوط الكهرباء والجسور والطرق السريعة المرتفعة.

تثقيف نفسك وأسرتك
بالتمرس على تدريبات اإلخالء .وتعليم األطفال طريقة ووقت
االتصال برقم  .9-1-1وتعلم طريقة ووقت إيقاف الغاز
والكهرباء والمياه.
توفير مجموعة من أدوات كوارث
من خالل إعداد مجموعة من أدوات الطوارئ لكل فرد من
أفراد األسرة بما في ذلك الغذاء والكساء والدواء ولعب
األطفال.
إعداد خطة اتصاالت في حاالت الطوارئ
من خالل تحديد رقم هاتف صديق أو قريب خارج الدولة
يكون بمثابة "وسيلة االتصال األسرية" التي تبلغ أحبائك
بمكان معاودة التجمع ولم الشمل.

ردود الفعل الشائعة

توقع الهزات االرتدادية

عادة ما تكون الهزات االرتدادية الثانوية أقل عن ًفا من الزلزال الرئيسي،
ولكنها قد تكون قوية بما يكفي إلحداث ضرر إضافي.

تجنب االقتراب من المناطق المتضررة
تجنب الزجاج المكسور .والتحقق من خطوط المياه والكهرباء في حالة
تلفها .وفصل المرافق تمامًا .وتجنب االقتراب من المناطق المتضررة،
والعودة عندما تخبرك السلطات بأن المكان آمن.

التحقق من تسريبات الغاز
في حالة اشتمام رائحة غاز أو سماع أصوات هسهسة ،يتعين فتح النوافذ
ومغادرة المبنى بسرعة وإغالق الصمام الرئيسي.

اإلصابات
يرجى تقديم اإلسعافات األولية عند الضرورة .وعدم تحريك المصابين
بجروح خطيرة ما لم يكونوا في خطر داهم.

نصائح للتأقلم مع الحالة
استراتيجيات التأقلم الخاصة باألطفال والمراهقين

 الخوف والقلق حول المستقبل

 إعطاؤهم معلومات صادقة ومناسبة لفئتهم العمرية.

 صعوبة اتخاذ القرارات

 مساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم.

 الذهول العاطفي

 تشجيع األطفال الصغار على التعبير عن مشاعرهم عن
طريق الرسم.

 تكرار الكوابيس واألفكار
 التهيج والغضب

 الحفاظ على نمط حياة روتيني لآلباء واألطفال واألسرة
ووضع أساس لحياتهم اليومية.

 فقدان الشهية أو اإلفراط في تناول الطعام

 الحد من التعرض لوسائل اإلعالم لتجنب القلق والخوف
غير الضروريين.

 الحزن
 البكاء دون سبب واضح

استراتيجيات التأقلم الخاصة بالبالغين

 الصداع والشعور بآالم في الظهر ومشاكل في المعدة

 تذكر أن ردود الفعل الجسدية والعاطفية للخوف تعتبر
طبيعية.

 الخوف من األصوات العالية أو االهتزازات

 التركيز على نقاط قوتك.

 زيادة تناول الكحول و /أو المخدرات
سهولة التكيف

 التحدث عن مشاعرك.

يتأثر نجاح التأقلم بمدى قدرتك على تحقيق ما يلي:

 المشاركة في عملية التعافي .مساعدة اآلخرين على
الشفاء أمر مفيد في التعافي.

 تحديد ردود الفعل العاطفية التالية لحدوث الزالزل والتي
يمكن التنبؤ بها.
 الحفاظ على نمط حياة روتيني.
 البقاء على اتصال مع العائلة واألصدقاء.

 قبول المساعدة من األسرة واألصدقاء وزمالء العمل
ورجال الدين.
 تخصيص وقت لالستجمام واالسترخاء.

 إيجاد طرق لالسترخاء ال تشمل الكحول أو تعاطي
المخدرات.
 المشاركة في األنشطة التي تستمتع بها.
 معرفة أنه ال يمكنك السيطرة على كل شيء.
 مواصلة التركيز على نقاط القوة الشخصية.
 تجنب التعرض المفرط لوسائل اإلعالم.
 طلب المساعدة المالية والعاطفية والطبية حسب الحاجة.
التأثير طويل المدى
إذا كنت تواجه أنت أو أحد المقربين إليك صعوبة في التأقلم
خالل هذه الفترة من عدم اليقين ،ينبغي النظر في طلب
المساعدة المهنية.

االطالع المستمر
 االستماع إلى التلفزيون والراديو للحصول على تعليمات
بشأن عمليات اإلخالء وقضايا الصحة العامة والسفر
اآلمن.
 في حالة صدور قرار باإلخالء سيتضمن اإلعالن
معلومات حول طرق اإلجالء ومواقع اإليواء .فاحرص
على اإلجالء بسرعة وإتباع جميع التعليمات.
 إذا أُمِرت بأن "تحتمي في مكانك" ابق في موقعك الحالي
(المنزل أو الشركة أو غير ذلك) حتى يأتيك أمر أو إذن
بالمغادرة.

