مجموعة لوازم في حاالت الطوارئ تكفي  96ساعة
ﯾﺟب ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣوعة لوازم في حاالت الطوارئ ﺗكفي  96ساعة ﺑﺷﮐل فردي لﺗلﺑﯾة احﺗﯾاﺟات الﻌﯾش اﻷساسﯾة لﻌاﺋلﺗك لﻣدة أرﺑﻌة أﯾام .ﺗفضل ﻣﻌظم الﻌاﺋالت ﺗخزﯾن إﻣدادات الطوارئ الخاﺻة ﺑها في ﻣكان آﻣن
نسﺑﯾًا ،وفي نفس الوقت ﯾﻣكن الوﺻول إلﯾه ﺑسهولة إذا كان اإلخالء ﻣطلوﺑًا .ﯾﻣكن ﺗخزﯾن الﻌناﺻر في سلة ﻣهﻣالت سﻌة  32غالون ،أو حقﯾﺑة سفر ،أو حقﯾﺑة ﻣن القﻣاش الخﺷن ،أو حقﯾﺑة لألقدام ،أو حقﯾﺑة ظهر
فردﯾة.
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الماء 1( :غالون للفرد في اليوم الواحد  4-أيام) ،فالتر مياه
الطعام :في المنزل األغذية المعلبة ،لمجموعة لوازمك
المحمولة :جرانوال والبروتين بار.
المالبس :مالبس لفصل الصيف والشتاء ،جوارب ،أحذية عالية
 /أحذية.
األدوية :وصفات طبية تكفي لمدة  4أيام.
مصباح يدوي :بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية .توفير الكثير
من البطاريات.
أداة متعددة االستخدامات :فتاحة علب ،سكين ،أوانى ،الخ
راديو  :AM / FMيعمل بالطاقة الشمسية أو البطارية .توفير
الكثير من البطارياتKSL 1160 AM)( .
مستلزمات النظافة :الصابون ،فرشاة األسنان ،ورق التواليت،
مطهر اليد.
عدة اإلسعافات األولية :مطهر ،ضمادات ،دواء بدون وصفة
طبية ،مقص.

الفئة  2المضي قدما
احصل على اإلضافة األساسية:
دلﯾل الﺗﻌلﯾﻣات ﺑﺷأن الﺗأهب لحاالت الطوارئ
أعواد كﺑرﯾت ﻣقاوﻣة للﻣاء  /للرﯾاح
أغذﯾة غﯾر قاﺑلة للﺗلف
الﻌناﺻر الﻣقﺗرحة :عناﺻر ﺟاهزة لألكل في حاوﯾات غﯾر قاﺑلة للكسر،
لحوم ﻣﻌلﺑة ،عﺻاﺋر ،فاكهة وخضروات ،وﻣسحوق خفﯾف ،أغذﯾة اﻷطفال،
الﺑسكوﯾت ،زﺑدة الفول السوداني ،السلع الﻣﺟففة ﺑالﺗﺟﻣﯾد والﻣﺟففة،
الوﺟﺑات الﺟاهزة لألكل ()MRE’s
ﺗخزﯾن الﻣﯾاه
مجموعة المرافق الصحية:
دلو سﻌة  6/5غالون
ﻣرحاض ﻣﺗنقل
( )12كﯾس للﻣرحاض الﻣﺗنقل
( )5ﻣن الﻣواد الكﯾﻣﯾاﺋﯾة للﻣرحاض الﻣﺗنقل
قفازات غﯾر ﻣطاطﯾة
مجموعة أدوات السيارة:
احﺗفظ داﺋ ًﻣا على اﻷقل ﺑـ½ خزان ﺑنزﯾن  -ﻣﺟﻣوعة وكﺗﯾب اإلسﻌافات اﻷولﯾة
 ﻣﺻﺑاح ﯾدوي وﺑطارﯾات  -عاكسات ورفارف الكﺷافات الضوﺋﯾة  -كاﺑالتالﺗوﺻﯾل -

الفئة  4كن جزءا من الحل

الفئة  3أنت اآلن على استعداد

احﺻل على اﻷساسﯾات ،ﺑاإلضافة إلى الﻣضي قدﻣاً:
أضف إلى المرافق الصحية:
ﺟهاز ﺗنفس للﺟسﯾﻣات ( 3M N95قناع للوﺟه)
عﺑوات الﻣنادﯾل
ﻣﺷط/فرﺷاة ﺷﻌر
ﻣوس حالقة
أضف إلى لوازم نجاة السيارات:
ﺷﻣوع وأعواد كﺑرﯾت ﻣضادة للﻣاء  -طفاﯾة حرﯾق (فﺋة  - )ABCقطﻌة قﺻﯾرة
ﻣن الخرطوم الﻣطاطي  -رادﯾو وﺑطارﯾات  -ﻣﺟﻣوعة ﻣواد غذاﺋﯾة غﯾر قاﺑلة
للﺗلف  -ﻣﯾاه ﻣﻌﺑأة  -كﯾس ﻣن الرﻣل ،ﻣﺟرفة ،وﻣﺟﻣوعة أدوات  -ﺑطانﯾة أو
حقﯾﺑة نوم  -قلم وورق  -خرﯾطة  -ﻣنادﯾل  -ﻣناﺷف رطﺑة  -أكﯾاس ﺑالسﺗﯾكﯾة
 اﻷدوﯾة اﻷساسﯾةنسخ من جميع الوثائق القانونية
وثﯾقة زواج  -عقد الرهن الﻌقاري  -عقد ﻣلكﯾة ﻣنزل لقضاء الﻌطالت  /الﻌقار
 ﻣلكﯾة السﯾارة  -عقد ﻣلكﯾة الﻣنازل الﻣﺗنقلة  -الوﺻﯾة  -ﺗقﯾﯾم الﻣﺟوهرات -رخﺻة القﯾادة  -ﻣلكﯾة الﻣقطورات ،الﻣركﺑات الﺗرفﯾهﯾة ،إلخ - .ﺑولﯾﺻة
الﺗأﻣﯾن
الﺗقط ﺻور ﻣلونة لكل غرفة ﻣن الﺟانﺑﯾن الﻣﺗقاﺑلﯾن ﺑاإلضافة إلى ﺻور
لألﺷﯾاء الثﻣﯾنة .قم ﺑﻌﻣل ﺟرد للﻌناﺻر ﺑأرقام ﺗسلسلﯾة .إرسال نسخة واحدة
ﻣن اﻷوراق والﺻور القانونﯾة إلى ﺟهة اﺗﺻال خارج الدولة.
احتياجات الطوارئ األخرى:
ورقة وقلم
نسخ ﻣن ﺑولﯾﺻات الﺗأﻣﯾن واﻷوراق الﺷخﺻﯾة
أﻣوال نقدﯾة
عناوﯾن  /أرقام هواﺗف ﻣهﻣة
قفازات الﻌﻣل
ﻣﺟﻣوعة اﻷدوات  /اﻷدوات اﻷكثر اسﺗخدا ًﻣا

لدﯾك الﻣﺟﻣوعة اﻷساسﯾة ،والﻣضي قدﻣا ،أنت اآلن ﻣسﺗﻌد :PLUS
كن على علم ﺑاإلسﻌافات اﻷولﯾة اﻷساسﯾة أي اإلنﻌاش القلﺑي الرﺋوي ،CPR
وﻣناورة هاﯾﻣلﯾش ،واإلسﻌافات اﻷولﯾة للنزﯾف الﺷدﯾد والﺻدﻣة .أﯾضا فرﯾق
الرد على الطوارئ الحاسوﺑﯾة  CERTورادﯾو الهواة.
ﻣفﺗاح رﺑط اﻷناﺑﯾب وﻣفﺗاح رﺑط قاﺑل للﺗﻌدﯾل إلﯾقاف ﺗﺷغﯾل أناﺑﯾب الغاز أو
الﻣﯾاه
قفازات الﻌﻣل واﻷحذﯾة للﻣساعدة في أعﻣال اإلنقاذ (أو فرﯾق الرد على
الطوارئ الحاسوﺑﯾة  CERTإذا ﺗم ﺗدرﯾب فرﯾق الرد على الطوارئ الحاسوﺑﯾة
)CERT
أدوات لتخفيف الضغط:
لألطفال :اﻷلغاز ،كﺗب الﺗلوﯾن ،الكﺗب ،اﻷلﻌاب
للﺑالغﯾن :الكﺗب والﻣﺟالت واﻷلﻌاب واﻷﺷغال الﯾدوﯾة

