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جامعه خود را آماده کنید
  

آیا آمادگی خانواده، مدرسه، همکاران و جامعه برای شما مهم است؟
شعبه Bay Area صلیب سرخ آمریکا با دوره ها و برنامه های متنوع در 

کنار شماست تا به شما کمک کند قبل از وقوع حادثه آماده شوید. 
  

•   در دوره آنالین آمادگی صلیب سرخ شرکت کنید: درباره نحوه آماده 
سازی خانواده خود در محیط آرام خانه اطالعات بیشتری کسب کنید. 

 دوره آنالین در این آدرس در دسترس شما است 
.www.redcrossbayarea.org

•   در آموزش آمادگی صلیب سرخ در محل خود شرکت کنید: می توانید 
آموزش رایگان را در محل کار یا سازمان اجتماعی خود برگزار کنید. 
این آموزشها به زبان انگلیسی، اسپانیایی، کانتونی، ماندارین، تاگالوگ، 
کره ای، ژاپنی، و ویتنامی است. دوره های آمادگی آموزشی و شخصی 

برای رویارویی با حوادث برگزار می شود.

•   دوره های کمکهای اولیه و CPR: در کالسهای جمعی شرکت کنید یا از 
صلیب سرخ بخواهید آموزش کمکهای اولیه امداد و نجات و CPR را 

در محل کار شما برگزار نماید. می توانید در کالسها بصورت آنالین در 
آدرس www.redcrossbayarea.org ثبت نام کنید. 

بیشتر همکاری کنید

صلیب سرخ روی کمک و پشتیبانی مردم در منطقه Bay Area حساب 
می کند و با کمک آنها می تواند به تعهد و وظیفه خود جامه عمل بپوشاند. 

با کمکهای داوطلبانه یا شرکت در برنامه ها، خون دادن یا اهدای اقالم 
موردنیاز به صلیب سرخ کمک کنید. برای کسب اطالعات بیشتر، به آدرس 

آنالین ما www.redcrossbayarea.org مراجعه کنید یا با شماره 
HELP-BAY-4-888-1 به ما تماس بگیرید.
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آماده اید؟
  

اگر نتوانید پس از آتش سوزی یا سیل به خانه برگردید چه می کنید؟ پس 
از وقوع یک فاجعه بزرگ چطور با خانواده و دوستان خود که از آنها جدا 

شدید دوباره ارتباط برقرار می کنید؟ آیا در بسته حادثه اقالم مناسب را 
دارید؟ آیا می دانید هنگام وقوع زلزله چطور باید از خود محافظت کنید؟

کلیه افرادی که در Bay Area هستند، باید خود را شخصًا آماده رویارویی 
با حوادث بزرگ یا کوچک کنند. تنها از این طریق همه ما می توانیم امنیت 

جانی عزیزانمان را تضمین کنیم و به همسایگان خود کمک کنیم. 

هم اکنون خود را آماده کنید. 

برنامه ریزی کنید
  

برنامه ریزی برای مواردی که ممکن است با آنها روبرو شوید اولین قدمی 
 است که تضمین می کند خانه و خانواده شما آماده رویارویی با حادثه است.

  

•   برنامه ارتباطی خود را تنظیم کنید: اغلب پس از وقوع حادثه تماس از 
راه دور آسانتر خواهد بود، بنابراین شخصی را در خارج از منطقه 
خود بعنوان میانجی ارتباطی انتخاب کنید تا شما به برقراری ارتباط 
مجدد شما کمک کند. به افراد بگویید که وضعیت خود را به میانجی 

ارتباطی گزارش دهند تا این اطالعات را در اختیار دیگران قرار دهد. 
برنامه ارتباطی خود را با میانجی ارتباطی خارج از محدوده خود در 

میان بگذارید. در زمان وقوع حوادث کوچک، مانند آتش سوزی خانه، 
 اطالعات تماس اورژانسهای محل خود را در دسترس قرار دهید.

•   محل ارتباط حضوری خود را پس از وقوع حادثه مشخص کنید: در 
نزدیک خانه خود محلی را انتخاب کنید که پس از وقوع حادثه ناگهانی 
مانند آتش سوزی خانه، در آنجا حضور پیدا کنید. برای مواردیکه نمی 

توانید به محل زندگی خود برگردید، مکان دیگری را در خارج از 
محدوده محل زندگی خود تعیین کنید. همچنین از مراکز انتقال در محل 

کار، مدرسه یا محل نگهداری افراد مطلع باشید.
 

•   مسیرهای گریز را مشخص کنید: در خانه خود برای هر اتاق دو راه 
گریز پیدا کنید و مسیرهای انتقال مناطق مجاور را شناسایی کنید.

•   حیوانات خود را از یاد نبرید: لیستی از اعضای خانواده، دوستان، 
پانسیونها، دامپزشک ها و هتلهایی تهیه کنید که در مواقع اضطراری 

حیوانات شما را پناه می دهند.

•   اگر شما شرایط خاصی دارید، حتمًا به همسایگان، دوستان، یا 
خویشاوندان بگویید در مواقع اضطراری به شما سر بزنند.

•  برنامه های خود را مرور و تمرین کنید

بسته مخصوص را تهیه کنید
  

برای هر شخص جهت حداقل سه روز لوازم کافی در خانه داشته باشید. همه 
اقالم ضروری را برای حیوانات، بچه ها، بزرگترها و افراد دارای نیازهای 

ویژه تهیه کنید. بسته ای را برای خانه، محل کار و ماشین خود درنظر 
بگیرید. 

  

•   مواد غذایی فاسد نشدنی را در بسته قرار دهید: اقالمی همچون نوشیدنی 
های انرژی زا، سوپ کنسرو شده یا کره بادام زمینی در بسته قرار دهید.

  

•  برای هر شخص در هر روز یک گالن آب درنظر بگیرید

•  جعبه کمکهای اولیه و پزشکی 

•   چراغ قوه، رادیو باتری دار، ابزارهای ضروری و نقشه تهیه کنید: باتری، 
آچار جهت قطع گاز در مواقعی که نشتی وجود دارد، سرباز کن، پیچ گوشتی، 

چکش، انبردست، چاقو، تفلون و کیسه زباله را در بسته قرار دهید.

•  لباس و کفشهای محکم
 

•   لوازم شخصی و بهداشتی: اسناد لوازم بهداشتی و رفاهی مهم مانند کتاب و 
اسباب بازی را در بسته قرار دهید.

 
•  پول خرد تهیه کنید 

 
•  اطالعات تماس اورژانس

آگاهی های الزم را کسب کنید
  

یاد بگیرید که چگونه از خود محافظت کنید و چگونه قبل بعد و حین وقوع حادثه 
به دیگران کمک کنید.

 •   یاد بگیرید چگونه از خود محافظت کنید: 
زلزله – اگر داخل ساختمان هستید، "دراز بکشید"، و زیر اسباب و اثاث 
محکم "قرار بگیرید" یا در کنار یک دیوار داخلی بایستید و سر خود را 

 بپوشانید و "صبر کنید" تا زلزله تمام شود. اگر بیرون از ساختمان هستید، 
 از ساختمانها و درختان دور شوید، "دراز بکشید" خود را "محافظت کنید" 

و "صبر کنید". 

    آتش سوزی – فرار کنید. قبل از بازکردن درها مطمئن شوید که دست شما 
را نمی سوزانند.اگر دود در فضا است، کف زمین دراز بکشید و سینه خیز 

حرکت کنید. اگر گیر افتادید، از پنجره تقاضای کمک کنید. وقتی از ساختمان 
خارج شدید، بیرون بمانید.

    سیل – بالفاصله محل را ترک کنید. به مناطق بلندی بروید که دور از 
رودخانه، نهر، جویبار و زه کشی ها هستند. اطراف سدها رانندگی نکنید. اگر 

ماشین شما در آب فرو رفته است، آن را ترک کنید و به مکان بلندی بروید.

    سوانح هوایی و نشت مواد شیمیایی – داخل ساختمان بمانید. درها، پنجره ها 
و تهویه های گرمایشی و سرمایشی را بسته و مسدود نمایید. حوله مرطوب یا 

تفلون و یا نوار چسب مخصوص لوله را در هر کجا که ممکن است هوا به 
داخل نفوذ کند قرار دهید. در سطح زمین یا باالی آن قرار بگیرید.

•   آموزش کمکهای اولیه و ببینید: در کالسها ثبت نام کنید، آدرس ثبت نام: 
.www.redcrossbayarea.org

 88.5 FM 810 740 و AM اطالعات دقیق کسب کنید: موج رادیو را روی   •
در Bay Area تنظیم کنید. از دستورات مقامات محلی تبعیت کنید.


