تتمثل مهمة برنامج  gn h 1 oDفي حث األفراد والعائالت والشركات
والمجتمعات على االستعداد لكل المخاطر والتكيف مع الكوارث.
الهدف :التأكد من حصول جميع أفراد األسرة على المعلومات المقدمة في حالة
الطوارئ والتأكد أنهم يفهمون تلك المعلومات ويعملون وف ًقا لها.

كن مثقفًا
إن الحصول على المعلومات الصحيحة أثناء حالة طوارئ هو األساس المتين للقيام باإلجراء اآلمن .فقد يكون شخص من أفراد األسرة
غير قادر على الحصول على معلومات عن حالة الطوارئ أو يتعذر عليه فهمها أو العمل وف ًقا لها .ففكر في االحتياجات الخاصة التي
يحتاجها أفراد أسرتك .وبادر اآلن بالعمل للتأكد أن كل فرد في أسرتك سيكون آم ًنا في حالة الطوارئ.

اختر موضو ًعا من الموضوعات التالية للقيام به هذا الشهر لتكون أفضل استعدا ًدا:
التأكد أن كل أفراد أسرتك يعلمون ما يجب القيام به عند سماع إنذارات حالة
الطوارئ.
قد يستخدم مجتمعك صفارات إنذار خارجية (تسمي أي ً
ضا صفارات اإلعصار) لتحذيرك في حالة الطوارئ .وتهدف هذه الصفارات إلى
إعالم من هم خارج منازلهم أنهم يجب أن يعودا إلى منازلهم ويحصلوا على المزيد من المعلومات .فعندما تسمع صوت صفارات
اإلنذار في مجتمعك ،فإن البقاء في الخارج ليس آم ًنا .بل يجب أن تتخذ ملجأ ً داخل مبنى قوي وتحصل على المزيد من المعلومات من
التليفزيون أو الراديو أو اإلنترنت أو عن طريق االتصال بصديق أو أحد أفراد األسرة.
بادر باالتصال بقسم مكافحة الحرائق المحلي لمعرفة هل منطقتك بين المناطق المشمولة بتحذير صفارات اإلنذار ،ومتى يتم اختبار تلك
الصفارات ومتى يتم تنشيطها .واحرص على أن يعلم كل أفراد األسرة ما ينبغي القيام به عند سماع صوت صفارات اإلنذار الخارجية.
تستخدم بعض المجتمعات طر ًقا أخرى إلنذار المواطنين .فقد يتصلون بهم عبر الهاتف أو يرسلون رسائل نصية أو بري ًدا إلكترونيًا
يحتوي على معلومات حالة الطوارئ .فبادر باكتشاف أنظمة اإلنذار األخرى المستخدمة في المجتمع عن طريق االتصال بإدارة
الطوارئ المحلية أو مكتب رئيس قسم الشرطة .تحدث إلى أفراد األسرة حول ما ينبغي القيام بها عند صدور معلومات عن حالة
الطوارئ.

الحصول على إنذار حالة طوارئ من وكالة  NOAAبالراديو.
يمكن أن تتغير حالة الطقس بسرعة مذهلة .وقد تعصف بنا الحاالت المناخية الضارية بينما الناس نائمون أو ال يعلمون بتوقعات حالة
الطقس .وقد يكون ذلك ممي ًتا إذا لم يتخذ الناس ملجأ ً آم ًنا .لذا يمكن أن يعمل إنذار حالة الطوارئ من وكالة  NOAAبالراديو (يسمى
أحيا ًنا راديو حالة الطقس) تلقائيًا في حالة إصدار إنذار طوارئ وتحذيرك في أي وقت – نهارً ا أو ليالً.
ويمكن أي ً
ضا استخدام أجهزة راديو إنذارات الطوارئ في التحذير من حاالت طوارئ أخرى ،مثل حدوث التسرب الكيميائي .فمع جهاز
راديو إنذارات الطوارئ ،سيتم تحذيرك في المواقف الخطيرة في الوقت المناسب التخاذ ملجأ أو القيام بأي إجراء تأميني آخر.
ينبغي أن تمتلك كل أسرة جهاز راديو إنذارات الطوارئ ،كما يجب أن تحتوي على جهاز الكشف عن الدخان .ويمكن شراء تلك
األجهزة من المتاجر التي تبيع األجهزة اإللكترونية .ويبدأ السعر من  02دوالرً ا .وتعمل معظم األجهزة بالبطاريات أو تكون مزودة
بإمكانية استخدام بطارية احتياطية.

التأكد من إمكانية االتصال بكل فرد من أفراد أسرتك في حالة حدوث كارثة.
قد ال تنجح طريقة إرسال معلومات حالة الطوارئ في المجتمع مع كل شخص .فإذا لم تكن تتحدث اإلنجليزية بطالقة أو كنت تستخدم
ً
جهازا مساع ًدا للتحدث أو السماع ،فضع خطة اآلن لتتأكد أنك تستطيع استقبال وإرسال المعلومات عند حدوث كارثة.
فقد تقدم المجتمعات المعلومات عبر التليفزيون أو الراديو أو االتصال الهاتفي اآللي أو الرسائل النصية أو رسائل البريد اإللكتروني أو
إطالق صافرات اإلنذار خارجية .وقد يستخدم رجال الشرطة أو رجال اإلطفاء مكبرات الصوت لتقديم المعلومات أثناء تجولهم في
الشوارع .وقد تذهب فرق اإلنقاذ أو المتطوعون من بيت آلخر للتحدث إلى الناس مباشر ًة.
إذا كنت تعتقد أنك قد ال تستطيع فهم معلومات حالة الطوارئ ،فحدد شخ ً
صا (أو أكثر) يمكنك االتصال به للمساعدة في حالة الطوارئ.
ولتوفر أكثر من طريقة لالتصال بهم .واحتفظ بمعلومات االتصال الخاصة بهم معك.

معلومات حالة الطوارئ :أشياء تؤخذ بعين االعتبار...







قد ال تشتمل أخبار حالة الطوارئ أو نشرات الطقس على تعليقات مفصلة.
قد ال يتم تلخيص المعلومات المعروضة على الشاشة فعليًا.
قد يصعب فهم األصوات اآللية أو األصوات الصادرة من مكبرات الصوت.
ترد المعلومات سريعً ا في حالة الكوارث وقد يصعب فهم التعليمات أو تذكرها نتيجة الضغط الناشئ عن الكارثة.
قد تمر الكلمات التي تتحرك في أسفل شاشة التليفزيون سري ًعا ً
جدا.
قد تصعب قراءة بعض المعلومات التي تظهر على التليفزيون نتيجة لون الشاشة أو لون نص المعلومات.
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