كن مستعدا وفقا للصليب األحمر

قائمة األمور المطلوب مراعاتها للسالمة من اإلعصار القمعي

اإلعصار القمعي عبارة عن عمود من الهواء يدور بشكل عنيف ويمتمد
من قاعدة الرعد أسفل إلى األرض .يتم تبويب درجات شدة اإلعصار
القمعي على مقياس فوجيتا حيث تتراوح التصنيفات ما بين F0
(أضعف نسبة) إلى ( F5أقواها) .وهي تقدر على تدمير الهياكل محكمة
البناء ،واستئصال األشجار ،ودحرجة األشياء مثل الصواريخ الجوية
الفتاكة .ولو أن وقوع األعاصير القمعية الشديدة للغاية أكثر شيوعا في
الواليات الكائنة في السهول ،إال أن األعاصير القمعية وقعت في كل
والية.

ماذا ينبغي أن أفعل لالستعداد
إلعصار قمعي؟

خالل أي إعصار ،استمع إلى األخبار المحلية أو راديو
 NOAAللطقس لتكون مطلعا على أحداث أخبار المراقبة
والتحذيرات.
اعرف نظام اإلنذار الخاص بمجتمعك .توجد في
المجتمعات طرق مختلفة للتحذير أهاليها من األعاصير
القمعية ،حيث توجد لدى الكثير منها مكبرات الصوت
الستخدامها ألغراض التحذير الخارجي.
اختر غرفة آمنة في بيتك حيث يمكن ألفراد العائلة
والحيوانات األليفة التجمع أثناء اإلعصار القمعي .وينبغي
أن يتمثل هذا المكان في الدور التحتاني أو مالذ اإلعصار
أو غرفة داخلية في أسفل األدوار حيث ال يوجد أي شباك.
مارس تمرينات اإلعصار القمعي الدورية ليعلم كل شخص
ما يجب القيام به في حال اقتراب إعصار قمعي.
فكر في تقوية غرفتك اآلمنة .يمكن العثور على خطط تقوية
غرفة داخلية بهدف توفير حماية أفضل في موقع FEMA
http://www.fema.gov/plan/
.prevent/rms/rmsp453.shtm
استعد للرياح الشديدة بإزالة األغصان المريضة والتالفة
من األشجار.
انقل أو أحكم شد األثاثات الخارجية ،وسالت المهمالت أو
األغراس المعلقة أو أي شيء آخر يمكن أن تذهب به الرياح
وتقذفه إلى مكان آخر.
انتبه للعالمات التي تشير إلى خطر اإلعصار القمعي:
•سحب داكنة وخضراء اللون في غالب األحيان—
ظاهرة تسببها كرات ثلجية
•السحاب الجداري—انخفاض قاعدة الرعد
• سحاب من األنقاض
• كرات ثلجية كبيرة
•السحاب النفقي—امتداد دائري مرئي من قاعدة
السحاب
•صوت زئير

اعرف الفرق

مراقبة اإلعصار القمعي
من المحتمل وقوع األعاصير القمعية في منطقة المراقبة وبالقرب منها .استعرض وناقش خطط
الطوارئ الموضوعة من قبلك ،وافحص اإلمدادات والتموينات وغرفتك اآلمنة .كن مستعد التخاذ
الالزم وبشكل سريع إذا تم إصدار تحذير أو اشتبهت في اقتراب إعصار قمعي .العمل المبكر
يساعد على حماية األرواح!
تحذير من اإلعصار القمعي
تم رؤية إعصار قمعي أو تمت اإلشارة إليه بواسطة رادار الطقس .التحذيرات من اإلعصار
القمعي تشير إلى الخطر المحدق للحياة واألمالك .اذهب فورا إلى أماكن تحت األرض أو الدور
التحتاني للمبنى ،أو مالذ اإلعصار أو غرفة داخلية (الدوالب ،أو ممر القاعة أو الحمام).

ماذا ينبغي أن أفعل إذا كان
اإلعصار القمعي مهددا؟

ماذا أفعل في أعقاب
اإلعصار القمعي؟

المكان األكثر أمانا وسالمة هو مالذ تحت األرض ،أو
الدور التحتاني للمبنى أو غرفة آمنة.

استمع إلى األخبار المحلية وراديو  NOAAللطقس
باستمرار للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات.

إذا لم يتوفر مالذ تحت األرض أو غرفة آمنة ،فإن غرفة
داخلية صغيرة وخالية من الشبابيك أو ممر في قاعة
أسفل أدوار المبنى يعتبر البديل األكثر أمانا.

إذا كنت خارج البيت ،فال ترجع إليه إال إذا صرحت
السلطات أن العودة إليه آمن.

•البيوت المتنقلة ليست آمنة أثناء األعاصير القمعية
أو الرياح الشديدة األخرى.
•ال تلجأ إلى ممر قاعة أو حمام في بيت متنقل.
•إذا لجأت إلى مالذ قوي أو مركبة ،فاخرج من بيتك
المتنقل فورا.
•اذهب إلى أقرب مبنى قوي أو مالذ فورا ،باستخدام
حزام األمان إذا كنت تقود سيارة.
•ال تنتظر لكي تنظر اإلعصار القمعي.
إذا حاصرك اإلعصار القمعي بالخارج ،فالجأ إلى دور
تحتاني للمبنى أو مالذ أو مبنى قوي .إذا لم يمكنك
المشي مسرعا إلى مالذ:
•فادخل سيارة فورا ،وأحكم شد حزام األمان ،وحاول
لتقود إلى أقرب مالذ قوي.
•إذا رأيت األنقاض الطائرة وأنت تسوق السيارة،
فأوقفها جنب الطريق .واآلن لديك الخيارات التالية
كمالذ أخير:
•ابق داخل السيارة وليكون حزام األمان محكما.
لتكن منحنيا بحيث يكون رأسك في
مستوى دون الشبابيك ،وتغطيه بيديك
وببطانية إذا أمكن.
•إذا أمكنك أن تكون في مستوى أخفض من
مستوى الطريق وبطريقة آمنة ،فاخرج
من سيارتك واضطجع في ذلك المكان،
بحيث تغطي رأسك بيديك.

البس بنطلونات طويلة ،وقميصا طويل األكمام وأحذية قوية
عند تفتيش جدرانك ،وأبوابك ،وشبابيك لالطالع على
التلفيات.
انتبه لخطوط الطاقة الساقطة أو خطوط الغاز المتكسرة
وأبلغ شركة الخدمات عنها فورا.
كن بعيدا عن المباني المتضررة.
استخدم مصابيح كشافة تشتغل بالبطارية عند تفتيش
المباني  -وال تستعمل الشموع.
إذا وجدت رائحة الغاز أو سمعت ضوضاء الهسهسة ،فافتح
شباكا وأخرج كل شخص من المبنى بسرعة واتصل بشركة
الغاز أو إدارة المطافي.
قم بتصوير التلف الالحق بالمبنى ومحتوياته ،لغرض
مطالبات التأمين.
ال تستخدم الهاتف إال لمكالمات الطوارئ.
ضع سائر حيواناتك تحت مراقبتك المباشرة.
نظف األدوية ،أو العالجات ،أو مواد التبييض ،أو الغاز ،أو
السوائل القابلة لالشتعال األخرى الراسبة التي يمكن أن
تصبح مصدرا لنشوب الحريق.
افحص للتأكد من الجروح .إذا كنت قد تلقيت التدريبات
الالزمة ،فقدم خدمات اإلسعاف األولي لألشخاص الذين
يحتاجون إليها إلى حين وصول أفراد الطوارئ.

•ينبغي أن يستند خيارك إلى الظروف الخاصة التي
تواجهها.

أخبر عائلتك أنك في أمان

إذا واجه مجتمعك إعصارا قمعيا أو أية كارثة ،فسجل على موقع اآلمنين والسالمين الخاص بجمعية الصليب األحمر
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