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املواد املقرتحة للنجاة:

Square أضواء

نصيحة!

ال ترتكوا البطاريات يف املشاعل 	 

وافحصوها كل ستة أشهر.

فكروا يف الحصول عىل املشاعل التي تعمل 	 

بطاقة الرياح التي ال تحتاج إىل بطاريات.

Square أموال نقدية

نصيحة!

قد ال تعمل أجهزة الرصاف اآليل والبنوك 	 

يف املراحل األوىل من حاالت الطوارئ.

توفّر السيولة النقدية يساعد عىل تلبية 	 

االحتياجات األساسية والعاجلة.

Square ماء

نصيحة!

ال ترشبوا ماء الحنفية أبًدا بعد حالة 	 

طوارئ إىل أن تفيد السلطات بأنّه آمن.

ميكن تخزين املياه ملدة 12 شهرًا كحد 	 

أقىص يف حاويات محكمة اإلغالق.

ضعوا ملصًقا بتاريخ آخر مرة 	 

تّم فيها تغيري هذا املاء.

Square جهاز راديو )يعمل بالبطارية(

نصيحة!

غالبًا ما يكون جهاز الراديو هو أفضل 	 

مصدر للمعلومات يف حاالت الطوارئ.

ضعوا عالمة عىل قرص جهاز 	 

الراديو برتددات اإلذاعة املحلية 

والخدمات املحلية األخرى.

اختاروا جهاز راديو يعمل بالبطارية 	 

وال يعتمد عىل الكهرباء.

كونوا مستعدين لحاالت الطوارئ

عن طريق توضيب املواد األساسية
SURVIVAL 
PLAN

مجموعة أدوات الطوارئ املنزلية 

وجود مجموعة من أدوات الطوارئ يف املنزل يضمن استعدادكم ألي طارئ.

مجموعة أدوات الطوارئ املنزلية هي عنرص بالغ األهمية للنجاة أثناء حاالت الطوارئ 
وبعدها. اجتمعوا مع أرستكم أو شبكة دعمكم الشخصية إلعداد قامئة مبا ستحتاجونه. 

من املحتمل أن يكون لديكم بالفعل العديد من األغراض الالزمة يف منزلكم.

احتفظوا بهذه القامئة املرجعية املفيدة عىل 
الرباد حتى تنتهوا من تجهيز مجموعتكم!

تعمل هيئة اإلسعاف يف إقليم العاصمة األسرتالية بالتعاون مع هيئة الحرائق واإلنقاذ يف إقليم العاصمة األسرتالية وهيئة الحرائق الريفية يف إقليم العاصمة األسرتالية وهيئة 

الطوارئ الحكومية يف إقليم العاصمة األسرتالية بوصفها األجهزة املعنية بخدمات الطوارئ يف إقليم العاصمة األسرتالية للحفاظ عىل سالمة كانربا. 

خطة النجاة
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خذوا أدويتكم

االحتياجات الطبية هي من االعتبارات الهامة للجميع عند 

تجهيز مجموعة أدوات الطوارئ املنزلية الخاصة بكم.

خططوا للحصول عىل ما يكفي من األدوية 

التي قد تحتاجونها ملدة 14 يوًما.

ستجدون معظم األشياء التي تحتاجونها يف السوبر ماركت أو متجر املعدات. 	

تذكروا، قد تكون لديكم أشياء مفيدة بالفعل يف أنحاء املنزل، مثل معدات التخييم. 	

Square حقيبة إسعافات أولية

نصيحة!

 باإلضافة إىل رشاء حقيبة إسعافات أولية 	 

للمنزل أو السيارة، من املفيد أيًضا إجراء 

دورة تدريبية عىل اإلسعافات األولية.

Square مالبس واقية / بطانيات

نصيحة!

فكروا يف أخذ املالبس ذات األكامم 	 

الطويلة والرساويل املصنوعة من األلياف 

الطبيعية مع أخذ املواسم يف االعتبار.

حاولوا أخذ حذاء متني أو 	 

جزمة وقفازات متينة.

 تذكروا واقي الشمس وطارد الحرشات 	 

والقبعات واسعة الحواف.

Square املستلزمات أو املعدات الطبية الخاصة

نصيحة!

فكروا يف األدوية أو املستلزمات الطبية 	 

التي قد تحتاجونها وقوموا بتضمينها

ضعوا قامئة باألسامء والجرعات 	 

واحتفظوا بنسخ من وصفاتكم الطبية.

Square شواحن

نصيحة!

احتفظوا بشاحن أو بطارية 	 

مشحونة لهاتفكم.

فكروا أيًضا باقتناء هاتف أريض من 	 

الطراز القديم الذي ال يعتمد عىل 

الطاقة الكهربائية - فقد يظل مقسم 

الهاتف الخاص بكم يعمل حتى يف 

حال انقطاع التيار الكهربايئ.

Square مستلزمات النظافة الشخصية

نصيحة!

 ميكن أن تساعد مستلزمات النظافة 	 

الشخصية عىل شعوركم باالنتعاش ومنحكم 

إحساًسا بالروتني - حتى عندما ال تكونوا 

قادرين عىل االغتسال أو االستحامم.

Square   األطعمة

نصيحة!

تذكروا احتياجات كل فرد يف منزلكم، مبا يف 	 

ذلك الرضع واألطفال والحيوانات األليفة.

إذا كنتم ستبقون يف املنزل، فستحتاجون 	 

إىل أصناف من األطعمة ذات تواريخ 

صالحية طويلة يسهل تحضريها.

Square احتياجات الحيوانات األليفة األساسية

نصيحة!

خذوا يف االعتبار احتياجات 	 

حيواناتكم األليفة من املياه، والتأكد 

من تسجيل كلبكم أو قطتكم 

وتزويدهم برشيحة إلكرتونية.
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Square صور منسوخة ضوئيًا أو نسخ 
مصورة من املستندات املهمة

نصيحة!

 	 USB تحققوا من عمل أجهزة

أو أجهزة التخزين بانتظام.

استخدموا حاويات مقاومة للامء أو 	 

مقاومة للحريق إذا لزم األمر.

من املفيد أن يكون لديكم نسخة 	 

احتياطية من املستندات بحيث تكون 

محفوظة بشكل آمن يف مكان بديل 

للمنزل، رمبا يف درج مقفل يف مكان 

العمل أو مع أحد أفراد األرسة أو مخزنة 

يف تطبيق التخزين السحايب “كالود”.

العنارص املقرتحة الستئناف الحياة:

تأكدوا من حفظ املقتنيات الثمينة يف مكان أعىل من  	

الطابق األريض أو استخدام حاويات مقاومة للامء.

قوموا بحفظ الصور املنسوخة ضوئيًا أو النسخ املصورة بحيث  	

ميكنكم أخذها برسعة وسهولة يف حال اضطررتم للمغادرة.

ميكنكم حفظ مقاطع الفيديو وصوركم الشخصية  	

بنفس طريقة حفظكم للمستندات الهامة.

ضعوا خريطة ألماكن احتفاظكم باملقتنيات الثمينة  	

يف منزلكم يف حال اضطررتم ألخذها برسعة.

التقطوا الصور ألي مقتنيات منزلية مهمة، ال سيام تلك التي  	

تّم التأمني عليها. قوموا بحفظ الصور يف مكان آمن، مع حفظ 

نسخ منها يف مجموعة الطوارئ الخاصة بكم للمساعدة يف 

أي مطالبات تأمني تقدمونها بعد حالة الطوارئ.

Square خطة النجاة الخاصة بكم

نصيحة!

 احتفظوا بنسخة من خطة 	 

النجاة الخاصة بكم.

Square صور من املقتنيات املنزلية القيمة

نصيحة!

ستكون الصور مفيدة يف حال احتجتم 	 

لوصف املقتنيات لرشكة التأمني.

Square نسخ من مقاطع الفيديو والصور

نصيحة!

 االحتفاظ بنسخ احتياطية من مقاطع 	 

الفيديو والصور الخاصة بكم يف تطبيق 

“كالود” سيوفّر عليكم وجوب تخصيص 

مساحة فعلية كام يتيح لكم الوصول 

إليها يف أي وقت / أي مكان.

أدويتكم

جوازات السفر 	

عقود الرهون العقارية 	

الوصايا 	

أوراق التأمني 	

رخص القيادة 	

الوصفات الطبية 	

شهادات الزواج والوالدة 	

السجالت الطبية 	

سندات ملكية األرايض 	

سجالت تطعيم األطفال 	

https://esa.act.gov.au/be-emergency-ready

	Done 2: Off
	Done 4: Off
	Done 3: Off
	Done 5: Off
	Done 6: Off
	Done 8: Off
	Done 11: Off
	Done 7: Off
	Done 9: Off
	Done 10: Off
	Done 12: Off
	Done 13: Off
	Done 14: Off
	Done 15: Off
	Done 16: Off
	Done 17: Off
	Done 19: Off
	Done 20: Off
	Done 21: Off
	Done 22: Off
	Done 18: Off
	Done 23: Off
	Done 24: Off
	Done 25: Off
	Done 26: Off


