
4 موقع صمام المياه الرئيسي: 

4 موقع صمام الغاز*: 

4 موقع المفتاح اإلنجليزي: 

4 موقع اللوحة الكهربائية/قاطع التيار الرئيسي: 

4 موقع التحّكم اليدوي بباب المرآب: 

4 موقع المرافق األخرى: 

4 إدارة مكافحة الحرائق في الحاالت غير الطارئة: 

4 الشرطة أو عمدة البلدة في الحاالت غير الطارئة:  

4 طبيب الرعاية األولية: 

4 شركة الغاز/البروبان: 

4 شركة الكهرباء:

4 شركة المياه:

4 المرافق األخرى:

4 مكافحة السموم: 1222-222-800-1    — على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع، على مدار السنة

 خطة الطوارئ العائلية: 
التدريب والتمرينات 
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احرص على عقد اجتماع عائلي مرة واحدة على األقل كل عام لمناقشة وتحديث خطة الطوارئ العائلية لديك. إنّه أيًضا الوقت 
المناسب للتحقق من مخزون مجموعة مستلزمات الطوارئ لديك. حّدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تدريب إضافي، 
والحصول على ُمعداٍت وإمداداٍت إضافية. تدّرب على خّطتك مراًرا وتكراًرا. فالتدرب على التمرينات يمكن أن يؤدي إلى 

تحسين زمن رد فعلك والمساعدة في تجنب الذعر أثناء وقوع حالة الطوارئ الفعلية. 

أ.  معرفة طريقة إيقاف تشغيل المرافق ومكانها:  

* ال تقطع اإلمداد بالغاز ما لم تشتم رائحة غاز طبيعي، أو تسمع صوت هسهسة الغاز المتسّرب، أو ترى عالمات تسّرب أخرى. 

ب.  ارسم مخططاً لطوابق منزلك يُوضح مواقع أبواب الخروج والنوافذ، ومفاتيح إغالق المرافق، ومكان مجموعة مستلزمات الطوارئ. تأكد من أّن كل شخص في منزلك على 
دراية بها. اعرض المخطط على جليسات األطفال وضيوف المنزل. 

ع أفراد أسرتك. سيكون أحدهما مكان تجمع في الحي الذي تقيم فيه، بالقرب من المنزل مثل زاوية الشارع أو أقرب متنزه. أّما الثاني فسيكون موقع  ج.  أنشئ موقعين لتجمُّ
اإلجالء الخاص بك، وهو مكان مألوف بعيًدا عن المنزل حيث يمكن لعائلتك التجّمع فيه إذا تعذّر عليك العودة إلى المنزل. 

 د.  حدد جهة اتصال خارج المدينة يعرف كل شخص في المنزل االتصال بها واإلبالغ عن موقعه وحالته. يجب على الجميع حفظ رقم الهاتف هذا أو حمله معهم على بطاقة. 
في حاالت الطوارئ، قد يتم ربط خطوط الهاتف المحلية بواسطة الجهات المستجيبة لحاالت الطوارئ. 

هـ.  فّكر في حضور تدريب اإلسعافات األولية/إنعاش القلب والرئتين، واالحتفاظ بالشهادات. 

و.  تأكد من أن كل شخص في المنزل يعرف كيفية تشغيل جهاز إطفاء الحريق بأمان. تتوفر مقاطع فيديو تعليمية عبر اإلنترنت باستخدام محرك بحث من اختيارك. 

ز.  أرقام الهواتف المهمة:  

ال تستخدم الرقم "911" إاّل لحاالت الطوارئ الُمهِددة للحياة فحسب  
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