
1 
 

 
 محفوظة لمنظمة الصليب األحمر األمريكي الوطنية 2020لعام © حقوق الطبع والنشر 

 

 
 2020أبريل  28تم النشر في  -اإلصدار األول 

 

 19-االستعداد لمواجهة الكوارث في أثناء جائحة كوفيد
 

ومن المحتمل أن  (.19-)كوفيد 2019إننا نمر بوقت مليء بالتحديات حيث نواجه تأثيرات جائحة مرض فيروس كورونا 

لفترة طويلة، ولهذا السبب يجب علينا االستعداد بشكل مختلف قليًلا لمواجهة الكوارث األخرى التي  19-تستمر جائحة كوفيد

ومن الصعب التفكير بشأن هذا األمر، بيد أن الكوارث األخرى مثل األعاصير وحرائق الغابات يمكن  قد تؤثر في مجتمعاتنا.

 أن تحدث هي األخرى.

إن معرفة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في مجتمعك وتعلم ما يتعين القيام به قبل حدوث كل منها وفي أثناء حدوثها وبعد 

وهناك إجراءات  انتهائها سيساعدك في البقاء آمناا ويعزز قدرتك على التكيف، بحيث يمكنك التعافي أو "التحسن" بسرعة.

عند حدوث أي  19-رث، مع حماية نفسك في الوقت ذاته من اإلصابة بمرض كوفيديمكنك اتخاذها لًلستعداد لمواجهة الكوا

  استخدم هذا الدليل اإلرشاي لمساعدتك في التخطيط. كارثة.

 ما الكوارث التي يمكن أن أواجهها؟

، وتكون بعض الكوارث األخرى يمكن أن تحدث بعض الكوارث، مثل الفيضانات وحرائق المنازل، وغيرها في أي مكان.

 ولمعرفة المخاطر المحلية التي قد تواجهها: بما فيها الزالزل واألعاصير، أكثر شيوعاا في مناطق بعينها.

  وتعرف على اإلجراءات التي  لتحديد الكوارث المحتملة في منطقتك. األحمر التفاعليةخريطة الصليب استخدام

تطبيق الصليب وقم بتنزيل  .للطوارئمكتبة الصليب األحمر يمكنك اتخاذها للحفاظ على سًلمتك من خًلل مراجعة 

 للحصول على إرشادات السًلمة )ابحث عن "الصليب األحمر األمريكي" في متجر التطبيقات(. األحمر للطوارئ

 ك لمواجهة كل كارثة وتحديد ما إذا كان قد تم تغيير هذه الخطط بسبب جائحة تعرف على خطط استجابة مجتمع

هيئات التابعة للوالية والمحلية والقبلية و بالحكومات والهيئات اعثر على معلومات االتصال الخاصة أم ال. 19-كوفيد

 .إدارة حاالت الطوارئ في الوالية

  

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/common-natural-disasters-across-us.html#all
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.fema.gov/emergency-management-agencies
https://www.fema.gov/emergency-management-agencies
https://www.fema.gov/emergency-management-agencies
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 كيف سأحصل على احتياجاتي األساسية في حالة وقوع كارثة في أثناء الجائحة؟

الطوارئ يمكن أن تسبب الكوارث تحديات مفاجئة، مثل انقطاع التيار الكهربائي وقطع الطرق وتعطيل استجابة خدمات 

لذلك، استعد اآلن حتى تتمكن من  إلى هذه التحديات. 19-وتضيف جائحة كوفيد وإغًلق المتاجر والصيدليات لفترة طويلة.

  اكتساب المهارات الًلزمة وتتمكن من تلبية احتياجاتك األساسية.

 

 ( تعلم مهارات إنقاذ للحياة، مثل اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئويCPR.)  يتوفر لدى الصليب األحمر

ا تنزيل  الكتساب هذه المهارات. الدورات التدربية عبر اإلنترنتمجموعة متنوعة من  تطبيق اإلسعافات ويمكنك أيضا

 المجاني )ابحث عن "الصليب األحمر األمريكي" في متجر التطبيقات(. األولية

 ة المقررة بوصفات طبية تكفي قم بإعداد حقيبتين للمستلزمات الضرورية في حاالت الطوارئ وصرفية من األدوي

وضع فيها  وقم بإعداد حقائب المستلزمات وفقاا الحتياجاتك. هذه. بقائمة المستلزمات األساسية ابدأ لمدة شهر واحد.

وقد يصعب  .19-يم والنظافة، مثل الصابون ومعقم اليدين، للوقاية من اإلصابة بفيروس كوفيدمستلزمات التعق

الحصول على بعض المستلزمات، وستتفاقم مسألة توفرها في حالة وقوع كارثة، لذلك ابدأ في جمع المستلزمات 

  اآلن.

o  ((:2تكفي لمدة أسبوعين )حقيبة المستلزمات الضرورية للبقاء في المنزل )مستلزمات لحاالت الطوارئ 

ضع فيها كل ما تحتاج إليه للبقاء في المنزل لمدة أسبوعين على األقل مع إضافة عناصر مثل الطعام،  

  ومستلزمات التنظيف والتعقيم المنزلية، والصابون، والمنتجات الورقية، ومستلزمات النظافة الشخصية.

o  أيام في "حقيبة االستعداد  3مدادات تكفي لمدة حقيبة المستلزمات الضرورية في حالة اإلخالء )إ

ا ويمكنك  للطوارئ"(: يتعين أن تكون الحقيبة الثانية للمستلزمات الضرورية خفيفة الوزن وأصغر جحما

لذلك قم بوضع كل ما تحتاج إليه مع مراعاة أنك ستكون  أخذها معك إذا كان عليك مغادرة منازلك بسرعة.

ا في ذلك الطعام، والماء، ومستلزمات النظافة الشخصية، ومستلزمات التنظيف بمفردك لمدة ثًلثة أيام، بم

% 60والتعقيم التي يمكنك استخدامها في أثناء التنقل )مناديل ومعقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة 

، مثل األقنعة واألوشحة، لديك لجميع أفراد أغطية قماشية للوجهوتأكد من وجود  ومناديل مبللة معقمة(.

 وال تُعد أغطية الوجه القماشية هذه بديًلا للتباعد الجسدي. أسرتك الذين يمكنهم ارتداء هذه األغطية بأمان.

ويتعين  أقدام تفصل بينك وبين اآلخرين في األماكن العامة. 6لذلك، يتعين االستمرار في الحفاظ على مسافة 

أال يرتدي أغطية الوجه القماشية األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، أو األشخاص الذين يعانون من 

 صعوبة في التنفس، أو األشخاص غير القادرين على نزعها دون مساعدة.

o ( من األدوية 1صرفية تكفي لمدة شهر واحد ) الموصوفة بوصفة طبية، وكذلك األدوية التي ال تستلزم

احتفظ بهذه  وصفة طبية، مثل مثبطات السعال وأدوية خفض الحرارة والمستلزمات أو األجهزة الطبية.

  األدوية في عبوة منفصلة حتى يتسنى لك أخذها معك إذا اضطررت إلى إجراء اإلخًلء.

  

https://www.redcross.org/take-a-class/online-safety-classes
https://www.redcross.org/take-a-class/online-safety-classes
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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  أثناء الجائحة؟ كيف سأقوم بإعداد خطة لمواجهة كارثة في

تتطلب حاالت الطوارئ  يتعين عليك التخطيط لما ستفعل قبل حدوث أي نوع من الكوارث وفي أثناء حدوثها وبعد انتهائها.

 المختلفة إجراءات مختلفة للحفاظ على سًلمتك.

  لًلطًلع على القوائم المرجعية للسًلمة والمعلومات المتعلقة بها. مكتبة الصليب األحمر للطوارئراجع 

  المجاني للحصول على إرشادات السًلمة وتنبيهات باألحوال  تطبيق الصليب األحمر لحاالت الطوارئقم بتنزيل

 الجوية القاسية والمزيد.

 19-يمكنك الحصول على معلومات دقيقة بخصوص كيفية حماية نفسك واألشخاص المقربين إليك من مرض كوفيد 

cdc.gov/coronavirus/2019- ( من خًللCDCمن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

nCoV/index.html  ومن الصليب األحمر من خًللredcross.org/coronavirus . 

احرص على الوصول إلى التنبيهات المتعلقة بالطقس واإلخطارات  تأكد من أنه يمكنك اكتشاف المخاطر بسرعة.

ا توجيهات  وتأكد من أنه يمكنك تلقي إخطارات رسمية حتى في أثناء انقطاع التيار الكهربائي. ة.المجتمعي  واتبع دائما

  واليتك والسلطات المحلية.

 .ضع في اعتبارك شراء راديو يعمل  سجل في خدمة تلقي تنبيهات الطوارئ المجانية التي قد يقدمها مجتمعك

  المجاني. تطبيق الصليب األحمر لحاالت الطوارئببطارية أو قم بتنزيل 

 .فعلى سبيل المثال تعني كلمة "راقب" أنه  تعرف على أنواع اإلخطارات التي تتوقعها وما يتعين فعله عند تلقيها

  التخاذ اإلجراءات، وتعني كلمة "تحذير" أنه يجب عليك اتخاذ اإلجراءات على الفور.يجب عليك االستعداد 

  ا. -تعرف على عًلمات التحذير الطبيعية ألي خطر ا رسمياا دائما   قد ال تتلقى تنبيها

 يتعين أن تظل على اطًلع دائم باإلرشادات والقيود الصادرة عن واليتك وهيئات الصحة 19-بسبب جائحة كوفيد ،

 العامة المحلية، حيث إنها يمكن أن تؤثر في اإلجراءات التي تتخذها والموارد والمرافق المتاحة.

في حين تتطلب منك كوارث  تتطلب منك بعض الكوارث البقاء في مكانك للحفاظ على سًلمتك. هل يتعين البقاء أم المغادرة؟

 جت إلى الذهاب إلى مكان آخر، ففكر في هذه األسئلة:لذلك، إذا احت أخرى الذهاب إلى مكان آخر للحفاظ على سًلمتك.

 أين سأذهب؟  

 كيف سأصل إلى هناك؟ 

 أين سأقيم؟ 

  

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/coronavirus-safety.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
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 ؟19-كيف يمكنني حماية نفسي من فيروس كوفيد  

 ما الذي سأجلبه معي؟ 

ظر إلى مغادرة منزلك بسرعة واالنتقال إلى مكان آمن ، قد تضحريق هائلأو  إعصارعلى سبيل المثال، في حالة حدوث 

ا ومعك حقيبة المستلزمات الضرورية في  خارج المنطقة المتأثرة. وإذا أوصت السلطات باإلخًلء، فكن مستعداا للمغادرة فورا

 حالة اإلخًلء )"حقيبة االستعداد للطوارئ" التي تحتوي على مستلزمات حاالت الطوارئ(.

 ا إذا كنت ستحتاج إلى مساعدة في أثناء المغادرة أو إذا كنت ستحتاج إلى مشاركة وسائل النقل.خطط اآلن بشأن م 

 .تحقق واعرف ما إذا كانوا  اسأل األصدقاء أو األقارب خارج منطقتك عما إذا كان سيمكنك المكوث معهم أم ال

عرضة لخطر اإلصابة بأمراض أو لديهم أشخاص في منازلهم أكثر  19-يعانون أعراض اإلصابة بفيروس كوفيد

ا أو كان لديهم أشخاص أكثر عرضة للخطر في منازلهم، فعليك إجراء ترتيبات  خطيرة. وإذا كانوا يعانون أعراضا

واعرف ما إذا كانت وكالة إدارة  تحقق من الفنادق والنزل والمخيمات لمعرفة ما إذا كانت مفتوحة أم ال. أخرى.

  ف خطط اإليواء الخاصة بها أم ال.الطوارئ المحلية قد قامت بتكيي

  إذا كان عليك اإلخًلء، فضع خطة للمكان الذي ستذهب إليه )األقارب واألصدقاء( وتعرف على موارد اإليواء

 المتاحة في مجتمعك من خًلل تطبيقات الطوارئ أو الرسائل من مسؤولي إدارة الطوارئ المحلية.  

 م مرة أخرى؟إذا انفصلت عن عائلتي، فكيف سأتواصل معه

ويتعين أن تكون بحوزتك بطارية احتياطية لشحن  ضع خطة إلعادة التواصل مع المقربين إليك إذا تعطلت شبكات االتصال.

  هاتفك الخلوي.

  لكل فرد من أفراد أسرتك وتأكد من أنهم يحملونها معهم. بطاقة جهات االتصالاستكمل 

 .إذ يمكن إرسال رسالة نصية عندما يتعذر إجراء مكالمة هاتفية. الرسائل النصية هي أفضل وسيلة تواصل  

  فقد يكون من  المدينة يمكنها مساعدة أسرتك في التواصل مرة أخرى.يتعين عليك تعيين جهة اتصال من خارج

 األسهل الوصول إلى أشخاص من خارج المنطقة المتأثرة.

 :قم بتحديد مكان للقاء بحيث يتسنى لكم التواصل مرة أخرى عندما يكون القيام بذلك آمناا  

o زل.في مكان محدد، وعلى مسافة آمنة من المنزل عند نشوب حريق في المن  

o .خارج منطقتك، في حالة عدم قدرتك على العودة إلى المنزل أو في حالة اإلخًلء 

  الموقع اإللكتروني تعرف علىSafe & Well تحسباا الحتياجك إلى  )السًلمة والصحة( الخاص بالصليب األحمر

  دة االتصال.المساعدة في إعا

  

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/hurricane.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/hurricane.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/wildfire.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/wildfire.html
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/General_Preparedness___Recovery/Be_Red_Cross_Ready/ECCard.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/General_Preparedness___Recovery/Be_Red_Cross_Ready/ECCard.pdf
https://safeandwell.communityos.org/cms/index.php
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 ما المستندات المهمة التي أحتاج إليها للتعافي بسرعة؟

ويتعين عليك االحتفاظ بالسجًلت الشخصية  سيساعدك توفر المستندات المهمة لديك في البدء في التعافي فور انتهاء الكارثة.

 وتشمل المستندات المهمة ما يلي: والمالية والتأمينية والطبية وغيرها.

  الميًلد وجوازات السفر وبطاقات التأمين االجتماعيشهادات 

 صور رقمية حديثة لألشخاص المقربين إليك تُحّدث كل ستة أشهر، وال سيما لألطفال 

 بواليص التأمين، وصكوك الملكية، واألوراق المتعلقة بالرهن العقاري واإليجار والقروض 

 .قائمة باألدوية وأنواع الحساسية والمعدات الطبية  

 للمتعلقات القيمة التي قد ترغب في إدراجها في أي مطالبة تأمين صور 

 

اإلسعافات و الكوارث والتخطيط الماليلمزيد من المعلومات التفصيلية بشأن التخطيط المالي في أثناء الكوارث، اطلع على 

 .األولية المالية في حاالت الطوارئ

 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/get-help/pdfs/disasters-and-financial-planning-guide.PDF
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/get-help/pdfs/disasters-and-financial-planning-guide.PDF
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/96123
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/96123
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/96123

