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لكل شخص
 9لرتات من املاء ّ
لكل شخص
حزمتین من الخبز املقرمش ّ
لكل شخص
حزمة من دقيق الشوفان ّ
ثالث علب من الغداء املعلّب أو ثالثة أكياس من األطعمة الجافّة

مخزن استعدادات الطوارئ
الخاص بك
ّ
فيام ييل أمثلة عىل ما ميكنك تخزينه يف
منزلك لتعیل نفسك ملدّ ة
ثالثة أيام.

األکرث أمانًا يف العامل
– ومع ذلك مع ّرض للخطر

للشخص الواحد
لكل شخص
ثالث علب من اللحوم الباردة التي لها فرتة صالحية طويلة ّ

نحن نعيش يف مجتمع آمن ومستقر حيث اعتدنا عىل أن معظم األشياء
تعمل کام ینبغي .ومع ذلك ،تعتمد الحياة يف الرنويج بشكل كامل عىل
الكهرباء واملياه وشبكة اإلنرتنت ،وهذا عىل وجه التحديد هو مصدر
الضعف األكرب لدينا.

بضعة أكياس من الفواكه املجفّفة أو املكرسات والبسكويت والشوكوالته
أدویة ال ميكن االستغناء عنها
حطب أو موقد یعمل بالغاز أو البارافني للتسخني

فالطقس القايس أو األحداث الطبيعية أو أعامل التخريب أو املشكالت
الفنية أو اإلرهاب أو الحروب ميكن أن تؤدي إىل فقدان كثري من الناس
للکهرباء أو املاء علی سبیل املثال ،وإلی صعوبة الحصول عىل السلع
الرضورية .

ش ّوایة أو ط ّباخ یعمل علی الغاز
شموع ومصباح کاشف مع البطاريات ومصباح البارافني

عندما یتعرض املجتمع لنکبة ج ّراء ٍ
حدث أو أزم ٍة كبرية ،يحتاج الكثريون
إىل املساعدة .وإذا كان العديد م ّنا قادرين عىل االعتناء بأنفسنا
ومبن حولنا عندما یطرأ حدثٌ ما ،ميكن تحویل املساعدة إلی املكان
الذي تكون فيه الحاجة علی أشدّها .بهذه الطريقة ،تکون جز ًءا من
استعدادات الطوارئ يف الرنويج .

علب الکربیت أو قدّ احة
مالبس دافئة وبطانيات وأكياس النوم
رزمة اإلسعافات األولية

لذلك نطلب من جميع األرس يف الرنويج اتخاذ بعض الخطوات البسيطة
لتحسني استعداداتها الذاتية .يف هذا الكتيّب ،نتط ّرق إىل األشياء األساسية
التي ينبغي أن تکون قد فكّرت بها ملياً ،ونعطي أمثلة ملموسة لكيفية
تدبر أمورك بنفسك ملدة ثالثة أيام عىل األقل عندما یطرأ حدث ما.

جهاز راديو دي إيه يب (البث اإلذاعي الرقمي) يعمل عىل البطاريات
بطاریات وبنك الطاقة وشاحن الج ّوال للسیارة

اقرأ املزيد عىل موقع  sikkerhverdag.noوعىل موقع الشبكة التابع لبلديتك.

املناديل املرطبة وأدوات التعقيم
ورق التنشیف وورق املرحاض
بعض النقود
وقود إضايف وحطب  /غاز  /بارافني  /سربتو للتدفئة والطهي
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هکذا ميكنك تغطية االحتياجات األساسية لثالثة أيام

املعلومات

النظافة الشخصية

األدویة واإلسعافات األول ّیة

يف حالة حدوث األزمات والحوادث ،من املهم
أن تکون لديك إمكانية الوصول إىل املعلومات
الرسمية حول ما يحدث وما يجب القيام به.
یمکن استخدام أجهزة اإلنذار (غالبا ما یطلق
علیها اسم إنذارات األعاصري أو صفارات
إنذار الغارات الجوية(.
عندما تطلق صفارات اإلنذار ،فهذا يعني أنه
يجب عليك البحث عن املعلوماتNRK P1 .
هي قناة الطوارئ التي ستؤ ّمن املعلومات
للجمهور  ،حتى لو مل تكن وسائل اإلعالم
األخرى ومواقع الويب العا ّمة متاحة .بعض
النصائح لضامن الوصول إىل املعلومات الهامة
بشكل جيد:

إذا مل یتوفّر املاء الساخن ،أو يف أسوأ الحاالت
کنت بدون ماء ،فإنە من املهم التفکیر يف
َ
النظافة الشخصية والنظافة بشکلٍ عا ّم فیام
یخص الطعام والطهي .النظافة السيئة هي
ّ
أرض خصبة إلنتقال العدوی واإلصابة
ٌ
باألمراض.

يجب عىل الجميع إتقان اإلسعافات األول ّية
األساس ّية .إذا كنت تعتمد عىل أدوية أو أدوات
مساعدة طبية ،یجب علیك أن تتحدّ ث مع
طبيبك أو الصيدلية حول إمكانية الحصول عىل
مخزون إضايف منها ،ولكن تذکّر أن تتأكّد من
فرتة صالحیتها.
یجب أن تكون لديك هذە األشیاء يف املنزل:

اغتسل كل يوم علی أفضل نحو ممکن،
خاصة بعد زيارة املرحاض وقبل الطهي.
ّ
يجب أن تكون لديك مناديل
مرطبة ومادة تعقيم لليدين مضادة للبكترييا.
حافظ عىل منزلك مرت ًبا ونظيفًا.
إذا مل یکن باإلمکان استخدام املرحاض ،يجب
أن تكون لديك بدائل أخری خطّطت
لها.

اقتني جهاز رادیو (دي إيه يب( DAB
یعمل علی البطاریات.
احتفظ عندك بطقم بطاريات إضايف
إذا كانت لديك سيارة ،ميكن استخدامها
لالستامع إىل الراديو وشحن الهاتف الخليوي.

طقم إسعافات أول ّية عادي.
مسكّنات األمل.
أقراص اليود عند وقوع الحوادث الذرية.

التدفئة
يف العديد من املنازل تستخدم الكهرباء
باعتبارها املصدر الرئييس أو الوحيد للتدفئة.
ليك تكون مستعدً ا بشكل أفضل النقطاع التيار
الكهربايئ ،فهذه بعض الخيارات التي ينبغي
التفکیر بها:
مدفأة حرق الخشب أو موقد النار
 تأكد من أنها/أنه يعمل بشكل صحيح وأنلديك ما يكفي من الحطب
مدفأة غاز أو مدفأة تعمل علی الربافني
 تأكد من أنها يف حالة جيدة ومخصصةلالستخدام يف األماكن املغلقة
مالبس دافئة وبطانيات وأكياس النوم
علب الکربیت أو قدّ احة
االتفاق مع الجريان أو العائلة أو األصدقاء
حول توفري املأوى لك.

املرشوبات
يقل عن ثالثة لرتات من املاء
تحتاج إلی ما ال ّ
النظيف لكل شخص للرشب والطهي يف اليوم.
يتم تخزين املاء يف مكان بارد ومظلم
ینبغي أن ّ
وخالٍ من الصقيع مثل غرفة التخزين أو املرآب
أو املبنى الخارجي .يجب استبدال املاء م ّرة
واحدة يف السنة ،ويُفضَّ ل القیام بذلك يف تاريخ
محدد .لضامن تخزين قد ٍر ٍ
كاف من السوائل،
ميكنك:
تنظيف القناين أو الحاویات ،وملئها بالكامل
باملاء البارد من الصنبور ووضع غطاء علیها .
رشاء املياه املعبأة يف قناين أو حاویات من
املتجر.
تغطية ٍ
بعض من احتياجات تناول السوائل
بتناول العصري واملرشوبات الغازیة وغريها
من املرشوبات الغري كحولية.

الطعام
يجب أن يكون لديك ما يكفي من الطعام
يف منزلك إلشباع الجميع .فكّر ملياً يف كيفية
تحضري الطعام إذا ما انقطع التیار الکهربايئ أو
املاء .إذا كانت لديك حيوانات أو احتياجات
خاصة متعلقة بالنظام الغذايئ الذي تتّبعە،
ّ
فستحتاج إىل تخطيط إضايف لها .
ميكنك مثالً:
الحرص عىل أن تکون لديك لبعض األيام
اإلضافية أطعمة من الطعام الذي تشرتيه
وتأكله يف العادةً .
فبدل من التس ّوق كل يوم،
ميكنك التس ّوق لبضعة أيام يف ّ
كل م ّرة .
اقتني کمیة إضافیة من الطعام الذي لە فرتة
صالحية طويلة ،والذي ميكن تخزينه يف درجة
حرارة الغرفة وتناوله بدون معالجة حرارية.
کأمثلة علی هذە األطعمة هناك ،الخبز
املقرمش واللحوم الباردة والحساء وطعام
النزهات وأطعمة الغداء املعلّبة وقضبان الطاقة
واملكسات .
والفواكه املجفّفة
ّ

تذكّر!
مواقف األزمات ال ميكن
التن ّبؤ بها ،وقد يكون لدى البعض
مصلحة شخصية لنرش معلومات
خاطئة .ولذلك ينبغي عليك الحذر
بقدر إضايف بحيث تحصل عىل
املعلومات من مصادر
موثوقة.

Gaute Gjøl Dahle
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ما لديك وما ميكنك القيام به
Gaute Gjøl Dahle

االستعداد الج ّيد للطوارئ
هو ليس فقط حول ما یوجد
لديك يف خزانتكّ ،بل هو أيضً ا
حول ما لدیك يف رأسك.
ف كّر ملي اً فيام ميكن أن يحدث يف املكان الذي تعيش
فيه ،وكيف ميكن أن تتأثرون أنت ومن حولك به،
وكيف ميكنكم التعامل مع ما یحدث سويً ا .حاول
أي شخص ميكن أن يحتاج
معرفة ما إذا كان هناك ّ
إىل مساعدة وكيف یمکنك تقدیم املساعدة له.

Gaute Gjøl Dahle

تأكّد من أن املعدّات التي تخ طّ ط الستخدامها
يف حاالت الطوارئ تعمل وأنّك تعرف كيفیة
استخدامها .تع ّرف عىل أساسيات اإلسعافات األولية
علم مبا یجري يف
واكتشف كيف تبقيك البلدية عىل ٍ
حالة حدوث أزمة.
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هل اتّخذت استعداداتك؟
أوالف
ایفانغ ((20

یا نیکي
نوردسکوغ ((43

یعيش يف سکن جامعي مع أربعة آخرین

أنا علی األغلب مستعدّ بشكل سيئ جدً ا .يف شقتنا یوجد
عدد قلیل من الخزانات ،لذا فإننا نجد صعوبة يف تخزین
األشياء .خالف ذلك ،لقد كنت يف الجیش يف السابق ولذلك
أعتقد أنني کنت سأتدبر أموري بشكل جيد .لقد عشت كثرياً
يف الخيام وقمت بإعداد الطعام يف الغابة .زمييل يف الغرفة
مصاب بالتهاب املفاصل ،لذا سیکون يف مأزق إن مل
يحصل عىل أدويته.

أ ّم للطفلني ،تعیش يف ش ّق ة

مل أفکر بهذا األمر علی اإلطالق .لدينا الكثري من السلع
يتعي عيل اعتبار هذا
الجافّة يف املنزل ،لک ّني مل أفکر يف أنه ّ
اليشء مشكلة حقيقية .لذلك ال أعلم .يجب أن يكون لدينا
بعض املاء والحطب يف املستودع.

محمد ي
سالیتي ((41

ایفا
فیغيي ((71

أب لثالثة أطفال ،یعيش يف منزل لعائلة واحدة

يعتقد املرء أنه ال ميكن أن يحدث يشء هنا يف الرنويج ،لكن املرء
ال يعرف أبداً ماذا تخفیە الكوارث الطبيعية وما شابهها .كآباء
ألطفالٍ صغار ،أنت تريد أن يبقى األطفال بصحة جيدة ،لذلك
من املهم أن يكون لديك دواء يف املنزل وأن تكون قادراً عىل
تقدیم اإلسعافات األول ّية .كام يجب عيل أن أعتني بأمي .هي
ال تتقن اللغة الرنويجية بشکل جید ،لذلك فإنها علی األرجح
ستواجه تحد ّيات يف الحصول عىل املعلومات الصحيحة عند
حدوث حالة طوارئ.

تسکن لوحدها يف منزل تراس

ال أشعر بالقلق من اإلرهاب أو الكوارث ،وإذا حدث أي يشء
لدي کفایتي من الطعام واملالبس .ما هو مهم
طارئ ،فإن ّ
بالنسبة يل هو الحصول عىل فرصة للحصول عىل مصدر حرارة
إضايف لطهي الطعام وإیقاد الحطب للتدفئة .أنا مغرمة جدً ا
باالستامع
إىل الراديو واشرتیت لنفيس جهاز رادیو (دي إيه يب( ،DAB
لذلك یجب عيل فقط التأكّد من أن لدي بطاريات
لجهاز الرادیو.
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معلومات استعدادات الطوارئ
باللغة اإلنجليزية

مالحظات شخصیة:
ميكنك هنا تدوین أرقام الهاتف أو العناوين املهمة أو غريها من املعلومات املفيدة ألرستك.

تتوفَّر معلومات استعدادات الطوارئ من طرف السلطات ووسائل اإلعالم بشكلٍ أسايس باللغة
الرنويجية .يُرجى مالحظة ما ييل إذا کنت ال تفهم اللغة الرنويجية:
تقوم السلطات بنرش معلومات استعدادات الطوارئ عىل مواقعها اإللكرتونية ومن خالل وسائل اإلعالم
ووسائل التواصل االجتامعي.
قد يكون الوصول إىل املعلومات باللغة اإلنجليزية محدودًا يف البداية ،ولكن عادة ما يتحسن ذلك
مبرور الوقت .تح َّق ق من املواقع ووسائل التواصل االجتامعي من جدید يف وقت الحق.
ﺗﻨﺮﺸ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ أو األزمات أو اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛّ ﺮ ﻋﻰﻠ اﻟسکان أو
اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ.
اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك إذا کان هناك شيئ اً ﻻ ﺗﻔﻬﻤﻪ أو تحتاج إﻰﻟ أن یُ وضح لك .سيكون
معظم الرنويجيني مستعدين وقادرين عىل مساعدتك.
إذا توافرت لك ،ميكنك استخدام ب رامج الرتجمة املتوفرة علی اإلنرتنت للرتجمة من الرنويجية إىل
اإلنجليزية أو اللغات األخرى.
يتم التح ّق ق منها.
تج َّن ب نرش معلومات غري صحيحة أو معلومات مل ّ
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حول الشؤون املحلية.
sikkerhverdag.no
oslo.kommune.no/egenberedskap

تم إعداد الحملة من قبل  DSBوبلدية أوسلو.
َّ

