أﻧﺖ ﺟزء مﻦ اﺳتﻌداد النﺮوﻳﺞ
لمواﺟﻬة حاالت الطوارئ
نصائح بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ

اﻷﻛثﺮ أماﻧًا في الﻌالﻢ ومﻊ
ذلﻚ ال ﻳزال الﺨطﺮ ﻳحيﻂ ﺑﻬا
ﻧﻌيﺶ في مجتمﻊ ﻧنﻌﻢ فيه ﺑاﻷمان واالﺳتقﺮار حيﺚ
اعتدﻧا عىل أن تﺴيﺮ اﻷمور عىل ﺧيﺮ ما ﻳﺮام .ومﻊ ذلﻚ،
تﻌتمد الحياة اليومية في النﺮوﻳﺞ عىل أمور مثﻞ الطاقة
والمياه واﻹﻧتﺮﻧﺖ ،وﻫو ما ﻳم ّثﻞ أﻛبﺮ ﻧقاط ﺿﻌﻔنا.
قد تﺆدي العواﺻف أو الكوارث الطبيعية أو أعمال التخريب أو
المشاكل الفنية أو األعمال اإلرهابية أو الحروب إىل حرمان العديد
من الناس من الوﺻول إىل ،عىل سبيل المثال ،إمدادات الكهرباء
أو المياه ،فضال ً عن ﺻعوبة الحصول عىل السلع والمستلزمات
األساسية.
عندما تعاني المجتمعات المحلية من حوادث أو أزمات كبيرة،
يحتاج الكثير من الناس إىل المساعدة .وإذا كان بمقدور المزيد منا
االعتناء بأنفسنا ومن حولنا في مثل هذه األوقات ،فيمكن تركيز
جا لها.
تلك المساعدة عىل األماكن األكثر احتيا ً
وعىل هذا النحو ،تم ّثل جزءًا من استعداد النرويﺞ لمواجهة حاالت
الطوارئ.
لهذا السبب نطلب من جميع األسر التي تعيش في النرويﺞ اتخاذ
بعﺾ الخطوات البسيطة لتحسين استعدادها لمواجهة حاالت
الطوارئ .يتناول هذا الكتيب األمور األساسية التي يجب وضعها
في الحسبان ويسوق أمثلة محددة عن كيفية الحفاظ عىل االكتفاء
الذاتي لمدة ثالثة أيام عىل األقل في حالة حدوث شيء ما.
يمكن االطالع عىل مزي ٍد من المعلومات بشأن كيفية االستعداد
بشكل أفضل لمواجهة الحوادث واألزمات عىل الموقع
اإللكتروني.sikkerhverdag.no/egenberedskap:
احتفﻆ بهذا الكتيب في مكان آمن.
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مثال عىل مجموعة أدوات البقاء عىل قيد
الحياة في حاالت الطوارئ المنزلية:
ماذا تحتاج إليه؟

تسعة لترات من المياه للشخص الواحد
عبوتان من الخبز المحمص للشخص الواحد
عبوة واحدة من عصيدة الشوفان للشخص
الواحد
ثالث وجبات معلبة أو ثالثة أكياس من الطعام
المجفف للشخص الواحد

هذا هو مثال عىل مجموعة
أدوات البقاء عىل قيد الحياة في
حاالت الطوارئ المنزلية التي
تضمن لك االكتفاء الذاتي لمدة
ثالثة أيام عىل األقل .فكر في
األشياء التي قد تحتاج
إليها حيث تعيش.

ثالث علب طعام قابل للفرد أو الحشو ممتد الصالحية
للشخص الواحد
عدد من أكياس الفواكه أو المكسرات المجففة والبسكويت
والشوكوالتة
أي أدوية تستخدمها
سخان يعمل بالخشب أو الغاز أو البارافين
شواية تعمل بالغاز أو موقد للطهي
شموع أو مصابيح تعمل بالبطارية أو مصابيح تعمل بالبارافين
أعواد ثقاب أو والعات
مالبس دافئة وبطانيات وأكياس نوم
حقيبة اإلسعافات األولية
السلكي  DABيعمل بالبطارية
بطاريات وأداة شحن مشحونة بالكامل وشاحن محمول للسيارة
مناديل مبللة ومطهر
ورق مرحاض
مبلغ من المال
وقود إضافي وخشب غازبارافينكحوليات ميثيلية ألغراض التدفئة
والطهي
أقراص اليود لالستخدام في حالة وقوع حادث نووي

توفير االحتياجات األساسية لمدة ثالثة أيام

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻹﺿﺎءة

تﻌتمد الﻌدﻳد مﻦ المنازل عىل الﻜﻬﺮﺑاء
ﻛمﺼدر رﺋيﺲ أو مﺼدر وحيد لﻠتدفﺌة.
وفيما ﻳﻠي ﺑﻌﺾ الﺨيارات التي ﻳجﺐ أﺧﺬﻫا
في االعتبار لﻀمان أفﻀﻞ اﺳتﻌداد لحاالت
اﻧقطاع التيار الﻜﻬﺮﺑاﺋي:
• موقد حطب أو مدفأة  -تأكد من أنهما
يعمالن بشكل ﺻحيح وتوفير ما يكفي من
الخشب.

• سخان الغاز أو البارافين تحقﻖ من أنه في
حالة جيدة ومصمم لالستخدام في األماكن
المغلقة واتبع التعليمات وتأكد من توفير
تهوية جيدة.
• مالبس دافئة وبطانيات وأكياس نوم.
• أعواد ثقاب أو والعات

• االتفاق عىل خطة مع الجيران أو العائلة أو
األﺻدقاء بشأن توفير مأوى.
• المصابيح األمامية أو المصابيح اليدوية،
وال تنس أمر البطاريات.

اﻟﻄﻌﺎم

ﻳجﺐ االحتﻔاظ ﺑما ﻳﻜﻔي مﻦ الطﻌام في
المنزل ﻹﻃﻌام ﺟميﻊ أفﺮاد اﻷﺳﺮة .فﻜﺮ في
ﻛيﻔية ﻃﻬي الطﻌام في حالة اﻧقطاع الﻜﻬﺮﺑاء
أو المياه .وإذا ﻛنﺖ تمﻠﻚ حيواﻧات أليﻔة أو
احتياﺟات ﻏﺬاﺋية ﺧاﺻة ،فﻌﻠيﻚ التﺨطيﻂ
لﻬﺬا .وفيما ﻳﻠي ﺑﻌﺾ النﺼاﺋﺢ ﺑﺸﺄن
ﺿمان الحﺼول عىل ما ﻳﻜﻔي مﻦ الطﻌام:
• التأكد من أن توافر ما يكفي من الطعام
ً
عادة لبضعة أيام
الذي تشتريه وتأكله
إضافية .وبدال ً من التسوق كل يوم ،يمكنك
التسوق لبضعة أيام مرة واحدة.
• تخزين القليل من الطعام اإلضافي ممتد
الصالحية والذي يمكن االحتفاظ به في
درجة حرارة الغرفة ويﺆكل دون الحاجة إىل
تسخينه وقت احتياجك إليه.

• ويأتي من بين األمثلة الجيدة عىل ذلك
الخبز المحمص والطعام المعلب القابل
للفرد والحشو وألواح الطاقة والفواكه
والمكسرات المجففة .وجدير ٌ بالذكر أن
الحساء وأطعمة التنزه المجففة بدائل جيدة
ويمكن االحتفاظ بها لفترة طويلة ،رغم إنها
تحتاج إىل التسخين في الغالب.
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ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎه:
•
•

•
•
•

احرص عىل غسل الزجاجاتالحاويات
بالصابون والمياه وشطفها جيدًا.
ثم امﻸها بالمياه وأضف كوبين من المبيﺾ
المنزلي عىل كل  10لترات من المياه .واتركها
لمدة  30دقيقة عىل األقل.
تماما.
أفرغ الزجاجاتالحاويات واشطفها
ً
تماما بمياه
امﻸ الزجاجات أو الحاويات
ً
ﺻنبور جارية وباردة.
خزّن المياه في مكان بارد ومظلم.

• يمكن االطالع عىل مزي ٍد من المعلومات عىل:
sikkerhverdag.no/egenberedskap
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اﻟﺸﺮاب

تحتاج إﱃ ما ال ﻳقﻞ عﻦ ﺛﻼﺛة لتﺮات مﻦ
المياه النﻈيﻔة لﻠﺸﺨﺺ الواحد في اليوم
لﻠﺸﺮب والطﻬي .وﻳﻔﻀﻞ تﺨزﻳﻦ المياه
في مﻜان ﺑارد ومﻈﻠﻢ ﺑﻌيدًا عﻦ أﺷﻌة
الﺸمﺲ المباﺷﺮة .وإذا ّ
ﻧﻈﻔﺖ الحاوﻳات
ﺟيدًا ،فيمﻜﻦ تﺨزﻳﻦ المياه لﺴنوات وتﻈﻞ
آمنة لﻠﺸﺮب .ولﻀمان تﺨزﻳﻦ ما ﻳﻜﻔي مﻦ
الﺴواﺋﻞ ،ﻳمﻜنﻚ:
• تنظيف الزجاجات أو الحاويات وتعبئتها
بمياه الصنبور الباردة وإحكام غلقها.

• شراء المياه المعبأة في زجاجات أو حاويات
من متجر.
• توفير احتياجاتك من السوائل بتخزين
العصير والمشروبات الغازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية.

توفير االحتياجات األساسية لمدة ثالثة أيام

اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

إذا ﻛان ﻳتﻌﺬر عﻠيﻚ الحﺼول عىل مياه
ﺳاﺧنة ،أو ما ﻫو أﺳوأ ،أي مياه عىل
اﻹﻃﻼق ،فمﻦ اﻷﻫمية ﺑمﻜان اﻷﺧﺬ
ﺑﻌيﻦ االعتبار النﻈافة الﺼحية الﺸﺨﺼية
والنﻈافة ﺑوﺟه عام عندما ﻳتﻌﻠﻖ اﻷمﺮ
ﺑالطﻌام والطﻬي .فقد ﻳﺆدي ﺳوء النﻈافة
الﺼحية إﱃ اﻹﺻاﺑة ﺑﻌدوى أو مﺮض.
• اهتم بالنظافة الصحية يوم ًيا قدر
ً
خاﺻة بعد استخدام المرحاض
المستطاع،
وقبل الطهي.
• يجب أن يكون بحوزتك مناديل مبللة
ومطهر يدين مضاد للبكتيريا.
• حافﻆ عىل نظافة منزلك وترتيبه.

• تحتاج إىل وضع خطة للبدائل في حالة
تعذر استخدام المرحاض الدافﻖ.

اﻷدوﻳﺔ واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
ﻳجﺐ عىل الجميﻊ مﻌﺮفة ﻛيﻔية تقدﻳﻢ
اﻹﺳﻌافات اﻷولية اﻷﺳاﺳية .وتتوافﺮ
دورات تدرﻳبية ﻳقدمﻬا عدد مﻦ مقدمي
البﺮامﺞ التدرﻳبية وتتﺮاوح مﻦ دورات
تدرﻳبية ﻛامﻠة لﻠمبتدﺋيﻦ إﱃ دورات
تنﺸيطية.

إذا ﻛنﺖ تﺴتﺨدم أدوﻳة أو مﺴاعدات ﻃبية
ﺧاﺻة ،فيجﺐ عﻠيﻚ التحدث إﱃ ﻃبيبﻚ أو
الﺼيدلية ﺑﺸﺄن إمﻜاﻧية االحتﻔاظ ﺑﺈمدادات
إﺿافية .وتﺄﻛد مﻦ اﺳتﺨدام اﻷدوﻳة حﺴﺐ
التارﻳﺦ واﺳتبدل اﻷدوﻳة منتﻬية الﺼﻼحية.
ﻳجﺐ االحتﻔاظ ﺑما ﻳﻠي في المنزل:
• حقيبة إسعافات أولية قياسية
• مسكنات

• أقراص اليود لالستخدام في حالة وقوع
حادث نووي

ﻧﺼاﺋﺢ!

يمكنك العثور عىل مزيد من
المعلومات عن sikkerhverdag.
 – no/egenberedskapبما في
ذلك نصائح بشأن كيفية إعداد
مرحاض في حاالت الطوارئ في
حالة قطع إمدادات المياه.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

تﺬﻛﺮ!
تأكد من الحصول عىل
معلوماتك من مصادر معروفة
وموثوق بها .وكثيرًا ما تكون
حاالت األزمات فوضوية ،وقد
يكون من مصلحة بعﺾ الناس
نشر المعلومات المضللة.

في حالة وقوع أزمة أو ﻛارﺛة ،مﻦ اﻷﻫمية
ﺑمﻜان الوﺻول إﱃ المﻌﻠومات الﺮﺳمية
ٍ
ﺑﺸﺄن اﻷحداث الجارﻳة واﻹﺟﺮاءات الواﺟﺐ
اتﺨاذﻫا .وﻳمﻜﻦ اﺳتﺨدام ﻧﻈام اﻹﻧﺬار الﻌام
ﺻﻔارات اﻹﻧﺬار ﺑالﻐارات الجوﻳة لتحﺬﻳﺮ
الﺴﻜان مﻦ ﺧطﺮ وﺷيﻚ .وﻫﺬا ﻳﻌني أﻧﻚ
ﺑحاﺟة إﱃ ﻃﻠﺐ المﻌﻠومات إذا ﺳمﻌﺖ
ﺻوت دوي ﺻﻔارات اﻹﻧﺬار.
رادﻳو  NRK P1ﻫو قناة الطوارئ النﺮوﻳجية
المﻜﻠﻔة ﺑﻀمان ﺑﺚ المﻌﻠومات إﱃ
الجمﻬور الﻌام ،حتﻰ في حالة عدم توافﺮ
وﺳاﺋﻞ اﻹعﻼم اﻷﺧﺮى والمواقﻊ الﻌامة.
وفيما ﻳﻠي ﺑﻌﺾ النﺼاﺋﺢ ﺑﺸﺄن التﺄﻛد مﻦ
الوﺻول إﱃ المﻌﻠومات المﻬمة:
• امتالك راديو بث ﺻوتي رقمي يعمل
بالبطارية.

• امتالك مجموعات إضافية من البطاريات.

• إذا كنت تملك سيارة ،فيمكنك استخدامها
لالستماع إىل الراديو وإعادة شحن الهاتف
المحمول.
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ما تملكه وما تعرفه

ال يتمحور االستعداد
الجيد للطوارئ حول ما
هو متوفر في خزائنك،
بل يتمحور ً
أيضا حول
ما يدور في رأسك.
فكر في األمور التي يمكن أن تقع في المكان
الذي تعيش فيه ،وفي التأثير الذي قد يقع
عليك ومن حولك ،وطرق التعامل مع األمر
معا .وابحث عن األشخاص الذين هم بحاجة
ً
إىل المساعدة وانظر في طرق تقديم العون
لهم.
تأكد من أن المعدات التي تخطط الستخدامها
في حاالت الطوارئ تعمل بصورة جيدة
وأنك تعرف كيفية استخدامها .وتعلم
اإلسعافات األولية األساسية وتعرف عىل
اآللية التي ستستخدمها البلدية إلعالمك بآخر
المستجدات أوقات األزمات.
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DSB | Råd om egenberedskap

9

Sikkerhverdag.no
ﻳمﻜنﻚ الﻌثور عىل ﻧﺼاﺋﺢ مدﻳﺮﻳة الحماﻳة المدﻧية
وتﻠميحاتﻬا ﺑﺸﺄن االﺳتﻌداد لحاالت الطوارئ
ومنﻊ الحوادث في المنزل عىل الموقﻊ اﻹلﻜتﺮوﻧي:
.sikkerhverdag.no
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قسم الحوادث والطوارئ

تفضل بزيارة موقع البلدية التي تتبعها لالطالع عىل
المزيد عن الظروف المحلية.

تدوﻳناتﻚ:
يمكنك تدوين أرقام الهواتف أو العناوين المهمة أو غيرها
من المعلومات المفيدة ألسرتك هنا.
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