ّ
خطة طوارئ
معلومات أفراد األسرة

االسم
أرقام البطاقة اإلقليمية للصحّ ة
أرقام جواز السفر  /بطاقة اإلقامة الدائمة /
بطاقة الصفة  /غير ذلك من الوثائق المهمّة
أرقام رخصة السياقة
أرقام الهاتف الخلوي

االسم
أرقام البطاقة اإلقليمية للصحّ ة
أرقام جواز السفر  /بطاقة اإلقامة الدائمة /
بطاقة الصفة  /غير ذلك من الوثائق المهمّة
أرقام رخصة السياقة
أرقام الهاتف الخلوي

االسم
أرقام البطاقة اإلقليمية للصحّ ة
أرقام جواز السفر  /بطاقة اإلقامة الدائمة /
بطاقة الصفة  /غير ذلك من الوثائق المهمّة
أرقام رخصة السياقة
أرقام الهاتف الخلوي
ّ
خطة طوارئ
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االسم

أرقام البطاقة اإلقليمية للصحّ ة
أرقام جواز السفر  /بطاقة اإلقامة الدائمة /
بطاقة الصفة  /غير ذلك من الوثائق المهمّة
أرقام رخصة السياقة
أرقام الهاتف الخلوي
االسم

أرقام البطاقة اإلقليمية للصحّ ة
أرقام جواز السفر  /بطاقة اإلقامة الدائمة /
بطاقة الصفة  /غير ذلك من الوثائق المهمّة
أرقام رخصة السياقة
أرقام الهاتف الخلوي

جهات اتصال مهمة:
شخص يمكنه أن يطمئنَّ عليك أو يعينك ويجلب لك ما تحتاج إليه إلخ)...
(مثال ذلك:
ٌ
االسم

نوع العالقة

أرقام الهاتف

العنوان

أحد الداعمين
من األقارب
والمعارف
أحد الداعمين
من األقارب
والمعارف
أحد الداعمين
من األقارب
والمعارف
أحد من خارج
المدينة أو البلدة
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راع أن يكون عند واح ٍد –أو أزيد– من هؤالء األقارب أو المعارف مكان تقيم فيه إن اضطررت إلى ترك منزلك لطارئة من الطوارئ.
مالحظةِ :

ّ
خطة طوارئ

غير ذلك

مواضع إقام ٍة عند الطوارئ
االسم

أرقام الهاتف:
العنوان:
االسم

أرقام الهاتف:
العنوان:
االسم

أرقام الهاتف:
العنوان:
االسم

أرقام الهاتف:
العنوان:
االسم

أرقام الهاتف:
العنوان:
مالحظة :إن كان لك حيوانات أليفة ،ينبغي أن تذكر اسم فندق يقبل الحيوانات األليفة أو اسم مكان يمكن أخذ حيواناتك األليفة إليه.

موضع تالقي أفراد األسرة

موضع قريب
منك
ّ
خطة طوارئ

موضع خارج
المنطقة
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ّ
الخطة ،أو تحفظ الخريطة في هاتفك الخلوي لسهولة الوصول إليها .وتدرّ ب أنت
موضع وترسل بها في رفق ِة هذه
مالحظة :لعلّك تطبع خريطة لكل
ٍ
وأسرتك على الوصول إلى موضع التالقي الذي تعيّنه ،فذلك يعين على ضمان أنْ يعلم ك ّل أفراد األسرة أين يذهبون وكيف يصلون إن حدثت طارئة من
الطوارئ.

ّ
خطة الطوارئ في المدرسة
اسم المدرسة واسم الطفل /
أو أسماء األطفال

معلومات جهات االتصال

تفاصيل خطة الطوارئ

مالحظة :لعلّك تحتفظ بقائمة جهات االتصال في الطوارئ التي قدمتها إلى المدرسة أيضاً ،فيمكن أن تحتاج إلى االتصال بجه ٍة منها لتستعين بها على أخذ
أطفالك من المدرسة.

جهات االتصال الطبية
االسم

أرقام الهاتف

جهة اتصال بعد ساعات
العمل

العنوان

طبيبـ/ـة
أقرب قسم
طوارئ إليك
صيدلية
مختصّـ/
ـة بتصحيح
البصر
طبيبـ/ـة
أسنان

غير ذلك

ّ
خطة طوارئ

مركز
مكافحة
السموم
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معلومات طبية
ستحسن لكل ِّ فرد من أفراد األسرة:
ُي
َ
ّ
ً
نسخة من بطاقته الصحية.
الخطة
•أن يرسل بصحبة هذه
ّ
ً
نسخة من بطاقة التأمين الصحي من الطرف الثالث أو بطاقة التأمين الصحي
الخطة
•أن يرسل بصحبة هذه
الخاص ،أو غير ذلك من التأمين الصحيّ اإلتماميّ (مثل التأمين الصحي الذي يعطيه صاحب العمل).
ّ
ً
نسخة من كل وصفة طبيّة.
الخطة
•أن يرسل بصحبة هذه
ً
•أن يُد ِخ َل في ُع َّدته مقدارا من ك ِّل أدويته يكفيه ثالثة أيام ،أو ال أق ّل من أن يحفظها في موضع آمن داخل المنزل
بحيث تكون قريبة المتناول فيأخذها سريعا ً حين يترك المنزل عند الضرورة.
مالحظة :ال تغفل ك ّل الحاالت الطبية لجميع أفراد األسرة ،وك ّل حاجة زائدة يمكن أن تكون بهم (مثل حاجة أحدهم إلى الكرسي المتحرك ،والعكاكيز،
واألكسجين ،إلخ .)...وضع ّ
خطة لتدبير كل ذلك في أثناء الطوارئ وبعدَ ها.

معلومات طبية
الدواء ومقدار جرعته

الحالة الطبية

الحساسِ َيات
َ

زمرة ال َّدم
المعونةالصحية
(مثلالكرسيالمتحرِّكوالعكاكيز)
اذكر :العالمة التجارية والطراز
واألرقامال َّت َسلسليَّة
ّ
خطة التدبير ساع َة الطوارئ
(ومن ذلك مصادر كهرباء زائدة
ّ
وبطاريات زائدة إلخ)...
ّ
خطة طوارئ

تفاصيل زائدة
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مالحظة :نرجو أن تطبع نسخا ً زائدة من هذه الصفحة على حسب الحاجة لتكون في دي ك ّل فرد من أفراد أسرتك.

مزودي الخدمات
معلومات مه ّمة عن ِّ
اسم الشركة

أرقام الحساب

تفصيل جهة اال ّتصال

الكهرباء/الوقود/
البروبان
غاز
ماء
خدمات المعونة
الطريقيةلسائقي
السيارات والدرَّاجات

ال َّشابكة
(اإلنترنت)
الهاتف
مزوِّ د خدمات
الصَّرف الصحيّ
غير ذلك

معلومات ال َم َرافق (يرجى أن تراجع إرشادات الشركة المص ّنعة أو الشركة التي تمدّك ،وذلك
لتستزيد في التفاصيل ،وا َّتبع هذه اإلرشادات في إعداد خطتك)
المرفق

لوحة توزيع الكهرباء

ّ
خطة طوارئ

صمام الماء الرَّ ئيس

موضع َق ْطع الخدمة  /تجاوز ال َق ْطع

كيفية َق ْطع الخدمة  /تجاوز ال َق ْطع
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معلومات ال َم َرافِق
التجاوز ال َيدَ ويّ في باب ال َمرْ أب
(الكراج)
الغاز
مرافق أخرى
فعل ما
موضع األدوات التي يُح َتا ُج إليها في ِ
تق ّدم ذكره فوق (مثال ذلك :مفتاح اللَّوالِب)

غير ذلك

معلومات ال َّتأمين
ال ُمؤ ِّمن

تفصيل جهة اال ّتصال

أرقام عقد ال َّتأمين

المنزل
ال َّتأمين من الطرف
الثالث/التأمين الصحيّ
الخاصّ
/التأمين المُتمِّم
السيارة
لحياة
ّ
خطة طوارئ

السَّفر واالنتقال
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َ
تعينك فيما قب َل الطوارئ وفي أثنائها وفيما وبعدَ ها.
روابط تأخذك إلى مزي ٍد من معلومات التأمين
مالحظةُ :زرْ  redcross.ca/readyلتجد
َ
وتي َّقن ممّا يستوعبه تأمينك من األضرار.

الحيوانات األليفة
(اسم) الحيوان األليف

السُّاللة
أرقام الرّقاقة الص ِّْغرية/الرخصة
تفصيل اال ّتصال بالطبيب
البيطريّ/مأوى الكالب أو
الق َِطاط
موضع آمنٌ في
الطوارئ
المُع َّدات الالزمة
ّ
خطة الرعاية في
الطوارئ
مالحظات زائدة
(اسم) الحيوان األليف

السُّاللة
أرقام الرّقاقة الص ِّْغرية/الرخصة
تفصيل اال ّتصال بالطبيب
البيطريّ/مأوى الكالب أو
الق َِطاط
موضع آمنٌ في
الطوارئ
المُع َّدات الالزمة

مالحظات زائدة
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مالحظة :نرجو أن تطبع نسخا ً زائدة من هذه الصفحة على حسب الحاجة ليكون لك ِّل حيوان أليف في منزلك نسخة.

ّ
خطة طوارئ

ّ
خطة الرعاية في
الطوارئ

سالك إجالء المنزل
َم َ
ّ
وأورد مواضع مرافق اإلمداد في المنزل وأجهزة اإلنذار بالدخان وثنائي أكسيد
وخطة اإلجالء.
لعلّك تستعمل الشبكة اآلتية ف َترسُم مخططا ً لمنزلك
ِ
الكربون وعُدَ د الطوارئ.
ّ
األول
خطة إجالء الطابق ّ

ّ
خطة طوارئ
9

خطة إجالء ّ
		
الطابق الثاني

ّ
خطة طوارئ
10

خطة إجالء ّ
الطابق الثالث

ّ
خطة طوارئ
11

تنبيه ال بدَّ منه

•را ِجع ّ
خطة الطوارئ وح ِّدثها وتدرّ ب عليها مع أسرتك مراراً (مرّ ًة في
السنة على األقل).
•امتحِن أجهزة اإلنذار بالدخان ومكاشيف ثنائي أكسيد الكربون مرّ ًة ك ّل ستة
شهور.

األولي
التدريب على اإلسعاف َّ

•لعلَّك تتدرَّ ب على اإلسعاف األولي واإلنعاش القلبيِّ الرئويّ .
•انظر  ،www.redcross.ca/firstaidواحتمل تطبيق جمعية
الصليب األحمر الكندية (اسمه )Canadian Red Cross First Aid
على هاتفك الذكيّ أو جهازك اللُّ َويحيّ لتكون المعونة على إنقاذ ال َّنفس بين
يديك.

معلومات جهات اال ّتصال في الطوارئ
أح ٌد من خارج المنطقة

االسم
أرقام الهاتف
موضع لقا ٍء قريب منك

موضع لقا ٍء خارج منطقتك
أح ٌد من خارج المنطقة

االسم
أرقام الهاتف
موضع لقا ٍء قريب منك
ّ
خطة طوارئ

موضع لقا ٍء خارج منطقتك
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أح ٌد من خارج المنطقة

االسم
أرقام الهاتف
موضع لقا ٍء قريب منك

موضع لقا ٍء خارج منطقتك
أح ٌد من خارج المنطقة

االسم
أرقام الهاتف
موضع لقا ٍء قريب منك

موضع لقا ٍء خارج منطقتك

هل عندك ُعدَّ ةُ طوارئ؟

إن شئت أن تكون مستع ّداً للطوارئ ينبغي أن يكون لك ُعدَّة للطوارئ في منزلك ،مع َق ْد ٍر من المُؤ َنة والمعدّات يكفي حاجات أسرتك كلّها ثالث َة أيام في
األقل .إذ يمكن أن تنشأ أحوال ينتفي فيها األمان ،وذلك بسبب كوارث من مثل الفيضان والحرائق الهوجاء في الغابات وانقطاع الكهرباء .فإن طرأَ ما
يعرّ ض سالمتك للخطر فيمكن أن يطلب إليك المسؤولون المجتمعيون إما أن تلتجئ إلى منزلك أو أن تخليه لتذهب إلى مكان آ َمن .وإذا ُ
ِب إليك إخالء
طل َ
َ
دقائق تجمع فيها ما تحتاجه إليه وتأخذه وتخرج .ولذا كان وجود ُعدّة الطوارئ بين يديك تستعملها في المنزل أو تأخذها وتخرج
منزلك فيمكن أن ُت ْم َه َل َّإل
ً
معينا ً على االستعداد وعلى بلوغ موضع اإلجالء سريعا عند الحاجة.

ّ
خطة طوارئ

قد يبدو َج ْمع ال ُع َّدة غالي َّ
الثمن ،وليس األمر
ّ
يستحق كل جهد يبذل من أجله!
كذلك ،ثم إ ّنه

انظر redcross.ca/ready

إن شئت مرشداً إلى جمع ُع ّدة طوارئ أو شرائها ،ممّا
ُجاوز ما يرد في القائمة اآلتية:
ي ِ
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قائمة االستثبات في ُعدَّة الطوارئ
ِترين)
أيام على األقل( ،فإذا كان معك حيوانات أليفة فل َي ُكن ال َق ْدر ل َ
ماء شرب :لت ٌر واح ٌد في اليوم لك ّل فر ٍد م ّد َة ثالثة ٍ
ِترين في اليوم لك ِّل فرد
ماء تنظيف ونظافة :ل َ
طعام (ال يتلف ،وال يُح َتاج إلى تحضير) ،ومن ذلك المُعلَّبات وأصابع الطاقة إلخ...
وأوان وأدوات أكل وشرب
ف َّتاحة ُع َلب يدوية (هذا إذا أدخلت الطعام المُعلَّب في ُعدَّتك)
ٍ
موا ّد ال تستغني عنها ،من أدوي ٍة (مع نسخ من وصفاتها الطبية)َّ ،
ونظارات زائدة أو عدسات الصقة زائدة ،ولوازم األطفال (كالحفاظ ،ووصفات تغذية الرضع ،والطعام،
َ
أيام في األقلّ.
واأللعاب) ،وأجهزة ال َّس َمع ،وطقم األسنان ،ولوازم السكري ،والم َّشا َيات ،وطعام الحيوانات األليفة ودوائِها ،إلخ ...وذلك بحيث تكفيك ثالثة ٍ
نسخ من الوثائق المهمة (مثل شهادات الميالد والزواج وأجوزة السفر وبطاقات اإلقامة الدائمة وبطاقات الصّفة/الحالة
أو غير ذلك من مثل هذه الوثائق المهمة ،والبطاقات الصحية ،والرُّ َخص ،والوصايا ،وأسانيد ملك األراضي ،والتأمين)*
بالبطاريةَّ ،
َّ
وبطاريات زائدة
مصباح يدوي يعمل بذراع تدوير أو
مذياع يعمل بذراع تدوير أو َّ
ّ
ببطارية مع بطاريات زائدة
مفاتيح زائدة لمنزلك وسيارتك
فائدة
ُع َّدةُ إسعا ٍ
ف أوَّ لي
* ِزد على احتفاظك بنسخ ورقية من الوثائق المهمة في
ما ٌل زائد بأوراق ونقود ذات فئة منخفضة
موضع آمن (يستحسن يكون خارج منزلك) أنْ تحفظ
مواد النظافة الشخصية
نسخا ً إلكترونية أو صوراً للوثائق المهمة في موضع آمن
ّ
شاحن هاتف خلوي زائد وعلبة بطاريات زائدة
(مثل يُسْ ب َّي ٍة ( )USBمُعمَّاةٍ ،أو تجهيزة أخرى آمنة) أو
شخص ثقة
احفظها بين يدي
ّ
ٍ
لوازم حيوانك األليف (مثل طعامه ودوائه وسجلت لقاحه)
ورق وأقالم
ص ّفارة
نسخة من خطة الطوارئ هذه (انظر  redcross.ca/readyلتستزيد في المعلومات وتحتمل نموذجاً)

وإليك موادّ زائدة ينبغي أن تراعى وجودها في ُعدَّ تك
األدوية التقليدية وأشياء الشعائر ممّا تستعمله أو ترغب في أن يكون معك
األطعمة التقليدية التي قد يصعب أن تجدها في المحا ّل
مالبس وأحذية زائدة لك ِّل فر ٍد من أفراد األسرة
ُغلُف َل ِد َنة (بالستيكية)
ُ
جليتَ
من طريق الجوّ أو في مركز /ملجأ)
مِقصّ ومطواة (سكين جيب) (إال إذا أ
مع ِّقم أي ٍد
أكياس قمامة وأشرطة حازمة
ورق مرحاض
َ
ك إلخ)...
أدوات متعددة الوظائف وأدوات أساسية (أي مطرقة ،ومفتاح لوالِب ،و ِم َف ّ
شريط الصق صامد للماء
كيس نوم أو ل َِحاف لك ِّل فر ٍد من أفراد األسرة
لُ َعب و ُد َمى وكتب وحزمة من ورق اللعب
خريطة من ورق

مالحظات أخرى مهمّة:

ّ
خطة طوارئ
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ُ
ورد لنشر المعلومات ال غير ،وال ينبغي عدُّها في النصائح المهنية.
إخالء المسؤولية :كل ما ورد في هذه الوثيقة أ ِ
َ
قبلت أن جمعية الصليب األحمر الكندية ووكالئها غير مسؤولين عن ك ّل إصابة أو خسارة أو
غتك المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ،فقد
وإذ قد َب َل َ
ادّعاء أو أضرار مهما يكن نوعها تنشأ عن هذه المعلومات أو عن ك ّل ادّعاء آخر مرتبطٍ باستعمال هذه المعلومات ارتباطا ً مُباشِ راً أو غير مُباشِ ر.

