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کارهایی که باید انجام دهید تا برای سیل آماده باشید

1. خطرات خود را بشناسید
سیل بی ترس نیست و می تواند کشنده باشد  •

سیل می تواند خط تلفن، آب، برق، فاضالب و گاز را قطع کند  •
در مورد تاریخچه و حد اکثر ارتفاع سیل در محلتان از شهرداری سوال کنید  •

با افرادی که مدت زیادی در آن منطقه زندگی کرده اند در باره خطر سیل در  منطقه صحبت کنید  •
از نشانه های سیل آگاه باشید، مثل باران شدید و طغیان یا باال آمدن آب  •

برای آگاهی بیشتر از وبسایت NSW SES به آدرس www.ses.nsw.gov.au دیدن کنید   •

2. بدانیدکه کجا بروید
در آبهای سیل آسا رانندگی یا دوچرخه و موتور سواری نکنید و پیاده نروید. راه امن تری را پیدا کنید  •

با دوستان یا اقوامتان در خارج از منطقه سیل،  در باره اقامت در منزل آنها صحبت کنید  •
راههای امن سفر کردن را در صورت نیاز به تخلیه در نظر بگیرید  •

3. بدانید که با چه کسی تماس بگیرید
لیست شماره تلفنهای اضطراری را در تلفنتان یا دم دست داشته باشید  •

برای کمک اضطراری در سیل یا طوفان به NSW SES شماره 500 132 تلفن بزنید  •
در مواقع اضطراری که خطر جانی وجود دارد به 000 )سه صفر( تلفن بزنید   •

4. برنامه تان را با دیگران به اشتراک بگذارید
برای سیل با خانواده و همسایگانتان برنامه ریزی کنید  •

اگر بیزینس دارید،  برای سیل با همسایگان محل بیزینستان برنامه ریزی کنید  •
برنامه تان را مرتباً تمرین کنید  •

5. یک بسته کمکهای اولیه اضطراری تهیه کنید
یک بسته  کمکهای اولیهاضطراری تهیه کنید حاوی یک رادیوی قابل حمل که با باطری کار کند،   • 

چراغ قوه، باطری های اضافی، جعبه کمکهای اولیه، شمع، کبریت ضد آب، مدارک مهم،    

برنامه موقعیت اضطراری، شماره تلفنهای اضطراری و کیف ضد آب  

بسته لوازمتان را در جایی که دسترسی به آن آسان باشد نگه دارید  •
 

6. بدانید که کی عمل کنید
 www.bom.gov.au/nsw/warnings وضعیت هوا را تحت نظر داشته باشید - اداره هواشناسی  • 

هشدار سیل و اخطارها را  اعالم می کند  

ازدستوراتتخلیهطبقدستورپیرویکنید - عدمانجاماینکار،شماوخانوادهتانرادرمعرضخطرقرارمیدهد   •

7. بیمه تان را  بررسی کنید
اگر بیمه وجود دارد، بررسی کنید که معتبر و مناسب موقعیت و احتمال زیان شما باشد  •

8. به رادیوی ABC محلتان گوش کنید
در مواقع اضطراری، ایستگاه رادبوی محلی شرکت پخش استرالیا )ABC( هشدارها،   • 

اطالعات و به روز آوری های اضطراری را پخش می کند  

مطمئن شوید رادیویی که با باطری کار می کند دارید   •

برای اطالعات بیشتر از این وبسایت دیدن کنید 
www.ses.nsw.gov.au

#NSWSES/NSWSES/NSWSES

برای کمک اضطراری در سیل و برای کمک اضطراری در سیل و 
طوفان به این شماره تلفن کنیدطوفان به این شماره تلفن کنید

132 500
در مواقع اضطراری که خطر جانی وجود دارد به 000 )سه صفر( تلفن کنید 
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