
تجهيز مجموعة مستلزمات الطوارئ
في حالة الطوارئ، قد ل يصلك إخطاًرا إلخالء المكان إّل في غضون لحظات. إليك بعض األغراض المقترحة 

التي يجب أخذها في العتبار.

قائمة التوضيب الخاصة بك
إمداد لمدة ثالثة أيام من المياه المعبأة )غالون واحد لكل شخص في اليوم(   

مجموعة اإلسعافات األولية، واألدوية األساسية، والنظارات  
إمداد لمدة ثالثة أيام من الطعام المغلّف والمجفف والمعلّب   

أداة فتح العلب اليدوية   
طعام الحيوانات األليفة وحامل الحيوانات األليفة   

مذياع محمول ومصابيح يدوية مع بطاريات احتياطية في حقائب مقاومة للماء   
مجموعة إضافية من مفاتيح السيارات واألموال النقدية وبطاقات االئتمان   

أغراض خاصة للّرضع  
هاتف خلوي مع أجهزة الشحن وبطارية احتياطية  

صفّارة لطلب النجدة  
حقيبة مالبس لقضاء الليل ومستحضرات العناية بالنظافة الشخصية  

قناع للوجه  
مطهر لليدين  

طفاية الحريق   
مستندات مهمة  

أغراض لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة
المعدات الطبية )بما في ذلك بطاريات وأجهزة شحن(  

الوصفات الطبية  
قائمة بمقدمي الخدمات الطبية والصيدلية واألجهزة الطبية، بما في ذلك أرقام   

الهواتف
نُسخ من الوصفات الطبية وأوامر األطباء واألرقام التسلسلية لألجهزة الطبية  

نظارات طبية إضافية وأدوات المساعدة على السمع )بما في ذلك بطاريات إضافية(  
عالمات أو أساور التنبيه الطبي أو وصف مكتوب إلعاقتك و/أو احتياجاتك إذا كنت   

غير قادر على وصف الموقف في حالة الطوارئ
أدوات التكنولوجيا و/أو التواصل المساِعدة  
مسكن مناسب لذوي االحتياجات الخاصة  

حيوانات الخدمة  

.  sdge.com/emergency خطط للسالمة مع النصائح ومقاطع الفيديو وقوائم التدقيق على الموقع
تابعنا على:



معلومات عن الكوارث
في حالة الطوارئ، أهم شيء يمكنك فعله هو الستعداد.

SDG&E®

   sdge.com/safety اتصل على الرقم 7343-411-800-1   أو تفّضل بزيارة موقع 
لمعرفة المزيد من المعلومات. 

مراكز الموارد المجتمعية
سنفتح مراكز الموارد خالل الفترة الممددة لقطع التيار الكهربائي للحفاظ على السالمة العامة. ابحث 

.sdge.com/Resource-centers عن مركز موارد على الموقع

)Ready San Diego( سان دييغو المستعّدة
مكتب خدمات الطوارئ على مستوى المقاطعة. تسّجل للحصول على اإلخطارات في حالة وجود 

readysandiego.org :حالة طوارئ

تنزيل تطبيق سان دييغو للطوارئ
 https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp/ 
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الصليب األحمر األمريكي 
سان دييغو/الفصل الخاص بمقاطعة إمبيلاير.

المساعدة قبل حاالت الطوارئ وأثناءها وبعدها. 
redcross.org/sandiego :مقاطعات سان دييغو/إمبيلاير

redcross.org/oc :مقاطعة أورانج

211 الخط الساخن 
تتعاون شركة SDG&E والخط الساخن 211 لتقديم معلومات وخدمات مناسبة 

من أجل تعزيز التأهب والمرونة الذاتية في أثناء قطع التيار الكهربائي للحفاظ على 
للسالمة العامة وحاالت الطوارئ. قد تشمل الخدمات؛ وسائل النقل المساِعدة، والطاقة 

االحتياطية، وعناصر االستعداد، واألمن الغذائي، والمأوى المؤقت، وفحوصات 
الصحة. يستطيع عامل الهاتف المباشر مساعدتك في العثور على ما تحتاجه في موقعك، 

اتصل ببساطة على الرقم 211. 

 AM 1600 KOGO مذياع األخبار على موجة
اضبط المذياع على KOGO للحصول على آخر التحديثات أثناء حالة الطوارئ.

التصال 
بالرقم 911

بالنسبة إلى الشرطة والحرائق 
والطوارئ الطبية

السالمة من 
حرائق الغابات


