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اطالعات تماس اورژانس )خارج از محل(
____________________________________________ 

نام میانجی ارتباطی اول

____________________________________________
شماره )های( میانجی ارتباطی اول 

اطالعات تماس اورژانس )محلی(
____________________________________________ 

نام میانجی ارتباطی اول

____________________________________________
شماره )های( میانجی ارتباطی اول(

مکانهای مالقات اضطراری

____________________________________________ 
نزدیک خانه

____________________________________________
خارج از مناطق مجاور

____________________________________________ 
مرکز انتقال محل کار

____________________________________________
مرکز انتقال مدرسه/مراکز نگهداری



برنامه ریزی کنید
برنامه ریزی 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 وضعیت خود را به میانجی ارتباطی گزارش 
دهند. در حوادث کوچک اطالعات تماس اورژانس محلی را در دسترس 

قرار دهید.
   -   محل ارتباط حضوری خود را پس از وقوع حادثه مشخص کنید در: 

نزدیک خانه خود و خارج از مناطق مجاور برای مواقعی که نمی توانید 
به خانه برگردید، مکانی را مشخص کنید. همچنین از مکانهای انتقال در 

محل کار و مدرسه و مراکز نگهداری مطلع باشید.
   -  برنامه های خود را مرور و تمرین کنید

با صلیب سرخ 
همراه و آماده 
شوید

آماده اید؟
پس از وقوع یک حادثه بزرگ چطور با 

خانواده و دوستان خود دوباره ارتباط برقرار 
می کنید؟ آیا در بسته حادثه اقالم مناسب را 

دارید؟ آیا می دانید هنگام وقوع زلزله باید چه 
بکنید؟ کسب آمادگی های ضروری که زیاد 
هم نیست می تواند به شما کمک زیادی کند 

تا امنیت خود و عزیزانتان را در موقع حادثه 
تضمین کنید. کارت تماس

اورژانس

بسته مخصوص را تهیه کنید
لوازم کافی را جهت حداقل سه روز برای هر شخص در خانواده 

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

   -   مواد غذایی فاسد نشدنی و یک گالن آب برای هر روز شخص
   -  چراغ قوه، رادیو باتری دار، ابزار ضروری و نقشه

   -  جعبه کمکهای اولیه و پزشکی
   -  لباس و کفشهای محکم

   -  لوازم شخصی و بهداشتی
   -  پول خرد

   -  اطالعات تماس اورژانس

آگاهی های الزم را کسب کنید
یاد بگیرید چگونه قبل، بعد و حین حادثه از خود محافظت کنید.

   -   زلزله: اگر داخل ساختمان هستید، "دراز بکشید"، و زیر اسباب و اثاث محکم 
اسباب و اثا محکم "پنهان شوید" و سر خود را بپوشانید و "صبر کنید" تا زلزله 

تمام شود. اگر خارج 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 خارج شدید، بیرون بمانید.
    -   آموزش کمکهای اولیه و ببینید: در کالسها ثبت نام کنید آدرس ثبت نام :

www.redcrossbayarea.org
   -   اطالعات دقیق کسب کنید: رادیو خود را روی موج AM ،740 810 و FM 88.5 در 

Bay Area تنظیم کنید. از دستورات مقامات محلی تبعیت کنید.


