
 ما يجب أن 
تفعله اآلن

  قم بتصوير السجالت وامللفات 
والوثائق األساسية )وثائق التأمني، 

بطاقات اهلوية، جوازات السفر، إخل( 
باملاسحة الضوئية أو انسخ صورًا 

عنها أو حّملها على السحابة )كالود(

  احفظ املعلومات اخلاصة بوسائل 
االتصال بالجهات املهمة يف هاتف 

املوبايل )مثاًل: الطبيب، شركات 
الكهرباء واملاء، إخل(

  صّور أو امسح ضوئيًا الوصفات 
الطبية

  تفّقد وثيقة تأمني املزنل ومحتوياته

ما ميكنك وضعه يف 
حزمتك بشكل مبّكر

  جهاز راديو محمول مع بطاريات 
احتياطية

  مصباح مع بطاريات احتياطية 

  حزمة إسعافات أولية )تحتوي على 
 اللوازم الضرورية لسكان مزنلك(

  شموع وعيدان ثقاب مضادة للماء

  لوازم النظافة الصحية الشخصية

  كيس مضاد للماء لألشياء الثمينة، 
كالوثائق املهمة )مثاًل: جوازات 
السفر أو وثائق التأمني( وغريها 

)كالصور واملجوهرات، إخل(

ما يجب أن تضيفه 
إىل حزمة “االستعداد 
للرحيل” عند املغادرة

  بعض الدمى أو األلعاب العائلية 

  كمية كافية من األدوية املطلوبة

  أية لوازم خاصة ومستلزمات 
لألطفال وذوي اإلعاقة وضعيفي 

البنية و/أو كبار السن

  مأكوالت طازجة وماء للشرب 

  مالبس وأحذية مالئمة للتغيري 
 لجميع أفراد املزنل

 

  هاتف موبايل وشاحن 

  االستعداد
كيف تجهز حزمة إنقاذ لعمليات اإلجالءللرحيل

نشرة معلومات عن الفيضانات يف وادي هوكسربي-نيبيان
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نظرًا لعمق مياه الفيضانات يف وادي “هوكسربي-نيبيان” وخطورتها، فإنه عند صدور “أمر إجالء” 
قد ال يكون لديك سوى بضع ساعات للمغادرة. 

أسباب حاجتك إىل حزمة إنقاذ
 إذا حصل فيضان شديد يف وادي 	 

“هوكسربي-نيبيان” فإنه سيسبب أضرارًا 
للبيوت، كما سيسبب تعطياًل كبريًا 

للخدمات األساسية كاملاء والكهرباء 
والغاز والطرقات والسكك الحديدية. 

 عندما يصبح بعلمك أن فيضانًا قد يؤثر على 	 
بيتك/عقارك، قد ال يعود لديك سوى وقت قصري 

للمغادرة. واخلطوة األساسية استعدادًا للفيضانات 
)أو ألية خماطر طبيعية أخرى( هي تحضري حزمة 
.)Get Ready to Go kit( ”استعداد للرحيل“

 ينبغي أن تتضمن هذه الحزمة ما ستحتاجه 	 
خالل عملية اإلجالء وبعدها مباشرًة، سواء 

أكنت ستذهب إىل مزنل أحد أقربائك أو 
أصدقائك أم إىل مركز إجالء.  

Arabic



للحيوانات األليفة والحيوانات األخرى تحتاج إىل حزمة إنقاذ منفصلة:
خذ باالعتبار تجهيز وسائل لتقييد حركة الحيوانات ووسائل نقل هلا، إضافة إىل: الطعام، املاء، أماكن التربّز، أدوية، إسعافات أولية، مساكن ومفارش هلا:

  أقفاص أو وسائل نقل لكل حيوان؛ أو
 

  كمامة ورسن؛ أو حبل قيادة وطوق 
 لكل حيوان

  طعام وماء ملدة 3–7 أيام لكل 

حيوان

  صحن أو دلو علف؛ أداة لفتح علب 
الطعام وملعقة

  بطانية صوفية، مناشف أو مفارش

  أدوية ولوازم إسعافات أولية 
للحيوانات 

  خذ صورة لشهادة تطعيم حيوانك 
األليف 

  رمل قطط ووعاء خاص بها

   كيس لفضالت الكالب 

  دمى للحيوانات األليفة

املحافظة على حزمتك وختزينها
ينبغي االحتفاظ بحزمتك يف حاوية ختزين مقاومة 

للماء وحفظها يف مكان آمن يسهل الوصول إليه. 
تفّقد بصورة منتظمة حزمة “االستعداد للرحيل” 

)وال تنس أن تتفّقد تواريخ انتهاء استعمال 
 البطاريات واألدوية( وإعادة ختزين أية أغراض 

إذا لزم ذلك. 

احتفظ أيضًا بقائمة تتضمن أرقام خدمات 
الطوارئ قرب هاتفك أو ألصقها على الرّباد.   
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