
كن جاهزا كالصليب األحمر

حرائق الغابات
قائمة مراجعة االستعداد

حريق الغابات هو حريق غير مخطط له يصيب منطقة طبيعية. حرائق الغابات تؤثر على الجميع. يمكنها االنتشار 
بسرعة وهي تؤذينا وتدمر منازلنا. يؤدي التغير المناخي إلى جعل أجزاء من الواليات المتحدة أكثر دفئا وجفافا، مما 

يتسبب في زيادة حجم حرائق الغابات وتصبح أكثر تدميرا. المزيد من الناس يعيشون في مناطق معرضة لخطر حرائق 
الغابات. لكن يمكننا اتخاذ إجراءات لالستعداد. استعد اآلن لحماية نفسك وأحبائك ومنزلك.

ً ً
ً

ما الذي يجب فعله: قبل الحدث

 كن مستعدا لإلخالء السريــــع اإلخالء
يعني االنتقال

ً

من مكان غ�ي آمن إىل مكان آمن.
ي أمان.	 

لك برسعة لكي تب�ق �ف ف قد تضطر إىل مغادرة م�ف
تعرف عىل المكان الذي ستذهب إليه، كيف ستصل إىل 	 

هناك، وأين ستمكث.
لك وحيك.	  ف لتكن لديك طرق مختلفة للهروب من م�ف
تدرب عىل هذه الطرق ح� يكون كل فرد � م�لك عىل 	 

دراية بها.

ف ف
ي
ف ق

تأكد من فهمك لكيفية استجابة مجتمعك لحرائق الغابات.	 
ضع خطة إخالء للحيوانات األليفة والماشية.	 
تأكد من امتالء خزان الوقود وأنك جاهز للمغادرة � أي 	 

لحظة.
ي
ف

خطط للبقاء على اتصال
ي من حكومتك المحلية.

المعلومات األك�ث أهمية ستأ�ق
اش�ك 	  السلطات ستخ�ك بموعد المغادرة للبقاء � أمان

لتتل� تنبيهات الطوارئ المجانية من حكومتك المحلية.

ق . ي
ف ب

ق

احرص عىل وجود بطارية احتياطية أو وسيلة لشحن هاتفك 	 
الخليوي.

احصل عىل راديو يعمل عىل البطارية.	 
ضع خطة لمراقبة األحوال الجوية والحرائق � األماكن 	 

القريبة منك.
ي
ف

تعلم مهارات الطوارئ
 	.)CPR( يتعلم اإلسعافات األولية واإلنعاش القل� الرئوي ب
قد تكون الخدمات العامة مقطوعة. كن مستعدا للعيش 	 

بدون كهرباء، غاز، وماء. خطط الحتياجاتك من الكهرباء، 
بما � ذلك الهواتف المحمولة والمعدات الطبية.

ً

ي
ف

افهم اآلثار الصحية
دخان حرائق الغابات هو مزيــــج من ملوثات الهواء ال� ت� 	 

بصحتك. تعرف عىل كيفية تقليل التعرض.

ف
ي ق

اجمع إمدادات الطوارئ مسبقا اجمع
الطعام

ً
 

والماء واألدوية. قد تكون المتاجر والصيدليات مغلقة. قم بتنظيم 
مقتنياتك � مجموعة أدوات لالستخدام خارج الم�ل � حال 

احتجت للمغادرة برسعة.
ي
ف ف ف

ي
ف

مجموعة األدوات لالستخدام خارج الم�ل: إمدادات تك� 	 
لثالثة أيام يمكنك حملها معك بسهولة.

ي
ف ف ف

احصل عىل كمية من األدوية تك� لشهر واحد واحفظها � 	 
حاوية واقية من األطفال.

ي
ف

ي
ف

احتفظ بالسجالت الشخصية والمالية والطبية � مكان آمن 	 
ويسهل الوصول إليه )نسخ ورقية أو نسخ احتياطية آمنة(

ي
ف

أنشئ مساحة يمكن الدفاع عنها
إنشاء مساحة يمكن الدفاع عنها يع� التقليل من وجود المواد 	 

القابلة لالشتعال فيها )العشب واألشجار والشج�ات( ضمن 
مسافة معينة من م�لك.

ي ف

ي
ف ف

من خالل تغي� طريقة االعتناء بم�لك وأرضك، يمكنك تقليل 	 
فرص اندالع حريق � م�لك.

ف ف ي
ف ف

ي
ف

استخدم المفهوم الذي تتبناه الجمعية الوطنية للحماية من 	 
الحرائق )NFPA( للمنطقة القابلة للدفاع عنها. لمزيد من 

Firewise.orgالمعلومات، انظر 

ً

.

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA


قائمة مراجعة االستعداد لحرائق الغابات

شارك في الجهود المجتمعية
كن جارا جيدا. الناس يتسببون � حدوث معظم حرائق الغابات. 	 

قم بدورك ومارس المنع.
ي
ف ً ً

حرائق الغابات تؤثر عىل مجتمعات بأكملها. يحتاج الجميع إىل العمل 	 

ي واستخدام اإلنشاءات المقاومة للحريق. 
مًعا إلدارة الغطاء النبا�ق

تعرف عىل الجهود المبذولة � منطقتك وشارك.
تفقد جيرانك قبل نشوب حريق لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى 

المساعدة في اإلخالء.

ي
ف

 	

ما الذي يجب فعله: أثناء الحدث

ولي االهتمام بمحيطك
تتبع أحوال الطقس والحرائق بالقرب منك واستمع إىل 	 

التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.
كن مستعدا للمغادرة برسعة مع مجموعة األدوات المخصصة 	 

لالستخدام � الخارج.

ً

ي
ف

قد ال تحصل عىل إشعار رسمي لإلخالء.	 
كن مستعدا للمغادرة إذا نصحت السلطات المحلية بذلك أو إذا 	 

شعرت أنك � خطر.

ً

ي
ف

ما الذي يجب فعله: بعد الحدث

ابق آمًنا
فال تعد إىل م�لك قبل أن يعلن المسؤولون إن الوضع آمن.	  ف

تجنب الرماد الساخن واألشجار المتفحمة والحطام المح�ق 	 
والجمر الح. قد تحتوي األرض عىل جيوب حرارية يمكن أن 

تحرقك أو تشعل حريقا آخر.

ق

ًي

تجنب خطوط الكهرباء واألعمدة واألسالك المتعطلة أو 	 
يالمتساقطة. فه قادرة عىل صعقك بالكهرباء.

انتبه للحفر المليئة بالرماد � األرض. قد يتواجد تحتها جمر 	 
ساخن يمكنه أن يحرقك. ضع عالمة عليها من أجل السالمة

وحذر عائلتك وج�انك بأن يبتعدوا عن تلك الحفر.

ي
ف

 ،

ي

ابقى بصحة جيدة
يمكن لحرائق الغابات أن تجعل مياه الرسب غ� آمنة. استفرس 	 

من إدارة الصحة � منطقتك بخصوص سالمة مياه الرسب.

ي ش

ش ي
ف

إذا كنت � شك من �ء، انبذه! تخلص من الطعام الذي 	 
تعرض للحرارة، الدخان، األبخرة، أو المواد الكيميائية.

ي
ش

ي
ف

استفرس من مقدم الرعاية الصحية أو الطبيب الخاص بك عن 	 
باألدوية الم�دة.

نظف بطريقة آمنة
اتبع قواعد الصحة العامة وارتِد معدات السالمة.	 
تجنب االتصال المبا�ش بالرماد.	 
 احم نفسك من الرماد عند التنظيف. ارتد قفازات وقمصان 	

بأكمام طويلة و�اويل طويلة وأحذية وجوارب لحماية جلدك. 
ارتد نظارات واقية لحماية عينيك. قلل من كمية الرماد ال� 

.N95 تتنفسها عن طريق ارتداء جهاز تنفس

ِ ِ

ي ق ِ

اشطف الرماد الذي يلحق بجلدك أو عينيك أو فمك بأ�ع ما 	 
يمكن.

يجب عىل األطفال والنساء الحوامل والمصاب� بالربو أو أمراض 	 
القلب أو الرئة أال يستنشقوا الغبار الناتج عن الرماد.

ف ي

اعتِن بنفسك
من الطبيع أن يكون لديك الكث� من المشاعر السيئة، التوتر، 	 

أو القلق.
ي ي

تناول طعاما صحيا واحصل عىل قسط كاف من النوم 	 
لمساعدتك � التعامل مع التوتر.

ٍ ً ً

ي
ف

يمكنك االتصال بخط المساعدة في حاالت الكوارث مجانا إذا كنت 	 
بحاجة إلى التحدث إلى شخص ما. اتصل أو ارسل رسالة نصية 

على الرقم  1-800-985-5990

ً

redcross.org/prepare لمزيد من المعلومات، قم بزيارة قم بتنزيل تطبيق الطوارئ
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community.fema.gov/ProtectiveActions/s/protective-actions-icons   وه متوفرة عىل الموقع FEMA يتستخدم أيقونات إجراءات الحماية والمخاطر بإذن من
ُ

https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
www.redcross.org
https://community.fema.gov/ProtectiveActions/s/protective-actions-icons

	تاباغلا قئارح
	دادعتسلاا ةعجارم ةمئاق
	ثدحلا لبق :هلعف بجي يذلا ام
	ءلاخلإا عــــيرسلا ءلاخلإل ادعتسم نك لاقتنلاا ينعي
	لاصتا ىلع ءاقبلل ططخ
	ئراوطلا تاراهم ملعت
	ةيحصلا راثلآا مهفا
	عمجا اقبسم ئراوطلا تادادمإ عمجاماعطلا
	اهنع عافدلا نكمي ةحاسم ئشنأ
	ةيعمتجملا دوهجلا يف كراش
	ثدحلا ءانثأ :هلعف بجي يذلا ام
	كطيحمب مامتهلاا يلو
	ثدحلا دعب :هلعف بجي يذلا ام
	اًنمآ قبا
	ةديج ةحصب ىقبا
	ةنمآ ةقيرطب فظن
	كسفنب ِنتعا




