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بروز يک مورد اضطراری، ممکن است شما را به ترک 
محله يا ماندن در منزل مجبور کند.

اگر يک طوفان ويرانگر باعث قطعی چند روزه برق، 
تلفن و ساير خدمات اصلی شود، يا اگر نشت مواد 

شيميايی شما را به ماندن در منزل مجبور کند، 
چه کار بايد بکنيد؟

با کسب آمادگی قبل از بروز حادثه، خانواده شما 
بهتر می تواند با آن روبرو شود.
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 :Clay مديريت بحران بخش 
218-299-7357

www.co.clay.mn.us/Depts/Sheriff

:Fargo Cass بهداشت عمومی 
701-241-1360

www.cityoffargo.com/health

:Clay بهداشت عمومی بخش 
218-299-5220 

www.co.clay.mn.us/Depts/Health/
Health.htm

اطالعات و مرجع ايالتی )مينه سوتا و 
داکوتای شاملی(: با شامره 211 متاس 

بگرييد

”Call before you dig“
مينه سوتا و داکوتای شاملی:

با شامره 811 متاس بگرييد

بخش خدمات اورژانس داکوتای شاملی 
701-328-8100

www.nd.gov/des

مديريت امنيت و بحران رسزمني مينه سوتا 
651-201-7400

بخش امنيت رسزمينی
www.dhs.gov

مرکز سموم
1-800-222-1222
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اطالعاتی
 اگر در يک وضعيت اضطراری به کمک نياز پيدا کرديد، با شامره 911 متاس بگرييد. 

منابع زير برای کمک به شام جهت مقابله با بحران تدارک ديده شده است.

دفرت Minn-Kota، صليب رسخ آمريکا 
701-364-1800

www.minnkotaredcross.org
✓ منابع مقابله با بحران

✓ دوره های CPR و کمکهای اوليه
✓ برنامه های آموزشی

 :)Dilworth( شهرداری ديلورث 
218-287-2313

آتش نشانی ديلورث: 218-287-2313
پليس ديلورث: 218-287-2666

شهرداری فارگو: 701-241-1310
www.cityoffargo.com

آتش نشانی فارگو: 701-241-1540
پليس فارگو: 701-241-1437

شهرداری مورهد: 218-299-5166
www.cityofmoorhead.com

آتش نشانی مورهد: 218-299-5434
پليس مورهد: 218-299-5120

 شهرداری فارگوی غربی: 
701-433-5300

www.westfargo.org
 آتش نشانی فارگوی غربی: 

701-433-5380
پليس فارگوی غربی: 701-433-5500

 مدیریت بحران کاس فارگو:
701-476-4068

www.cassfargoemergency.com
 www.cityoffargo.com/emergencies



مسريهای فرار—نقشه منزل يا رشکت خود را کشيده 
و برای هر اتاق دو مسري فرار مشخص کنيد.

مکان مالقات—يک مکان مالقات از پيش تعيني شده 
را دور از منزل يا رشکت خود انتخاب کنيد؛ حيوانات 

خانگی را نيز در اين برنامه ها در نظر بگرييد.

ارتباط اضطراری—اعضای خانواده يا کارکنان رشکت 
شام ممکن است در زمان بروز حادثه در کنار يکديگر 
نباشند، بنابراين نحوه متاس با تک تک آن ها را برنامه 

ريزی کنيد. شخصی را در خارج از شهر برای انتقال 
اطالعات انتخاب کنيد. در مورد آن که متام افراد، همه 
نام ها، شامره های متاس و آدرس های ایمیل را دارند، 

اطمینان حاصل کنید.

سوابق بيمه ای و حياتی—بیمه اموال، سالمت و عمر را خريداری کرده يا به روز کنيد. 
بيمه نامه های فعلی را برای حصول اطمينان از وجود پوشش کافی جهت برآورده شدن 

نيازهايتان، مرور کنيد.

نيازهای خاص—اگر شام يا يکی از نزديکانتان به معلوليت دچار هستيد يا نيازهای خاصی 
داريد، گروهی مرکب از همسايگان، بستگان، دوستان و همکاران را برای کمک رسانی در 

مواقع بحرانی تشکيل دهيد.

بررسی و به روز رسانی ساالنه—هر سال تعمريات الزم را بر روی مشعل، آبگرمکن، پمپ 
لجن کشی و سيستم تهويه مطبوع انجام دهيد. برنامه بحران خود را مرور کنيد و از به روز 

بودن فهرست متاسها و مسريهای فرار اطمينان حاصل کنيد. جعبه مقابله با بحران را برای 
حصول اطمينان از صحت اقالم آن، کنرتل کنيد.
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با کسب آمادگی برای مقابله با وضعيت اضطراری، افراد، خانواده ها و رشکتها می توانند 
خسارت مالی و جانی را به حداقل رسانده و روند بهبودی را آسانرت کنند. برای آشنايی بيشرت 
با برخی از خطراتی که بخشهای Cass و Clay را به طور مشرتک تهديد می کند، اين جزوه 

را مطالعه کنيد. سپس، يک برنامه شخصی ترتيب دهيد که شامل موارد زير باشد:

يک برنامه ترتيب داده و آن را مترين کنيد



✓ راديوی باتری دار، چراغ قوه، باتری 

اضافه.

✓ کنرسو خوراکی، قوطی باز کن دستی

 ✓ آب بسته بندی شده )1 گالن آب برای 
هر نفر در روز برای 3 روز(

 ✓ لباس گرم اضافی شامل چکمه، 
دستکش و کاله.

✓ لباس قرمز يا رنگ روشن

NOAA راديوی هواشناسی ✓

به ياد داشته باشيد: جعبه کمکهای اوليه 
شما بايد حاوی بطری آب، کنسرو خوراکی و 

يک چراغ قوه به همراه چند باتری اضافه باشد.

راديوی هواشناسی NOAA، رشايط جوی نامساعد و خطرات طبيعی و غريطبيعی، اعم از 
 سيل، آتش سوزی جنگلی و نشت مواد 

شيميايی را به اطالع مردم می رساند. راديوهای هواشناسی NOAA را می توان از 
 فروشگاههای بخش تخفيف، فروشگاههای لوازم الکرتونيکی و فروشگاههای آنالين 

تهيه کرد.

 به فکر تهيه يک جعبه برای اتومبيل، قايق، وسيله نقليه تفريحی يا کمپر خود باشيد. 
عالوه بر اقالم ذکر شده، جعبه وسيله نقليه بايد شامل موارد زير باشد: 

✓ کپسول آتش نشانی.

✓ سيم استارت زنی و دو رشته طناب.

✓ قطب منا و نقشه معابر.
✓ بيل.

✓ جعبه پنچرگريی و تلمبه.

✓ لباس اضافی برای تعويض.
✓ چراغ سيار.

✓ جعبه ابزار کوچک.

 ✓ مسرتاح گربه يا شن برای سطح 

اصطکاک چرخ

 برای کسب اطالعات بيشرت درباره تهيه جعبه اضطراری، با دفرت Minn-kota از صليب 
رسخ آمريکا به شامره 1800-364-701 متاس بگرييد.
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بالیای طبیعی می توانند بدون هشدار اولیه و بصورت ناگهانی بروز کنند. يک جعبه برای 
مقابله با انواع وضعيت های اضطراری آماده کنيد.

ای اين جعبه:
 ✓ جعبه کمکهای اوليه، داروهای رضوری و منبع برق کمکی برای هرگونه تجهيزات 

پزشکی نظري کپسول اکسيژن.

جعبه ای برای مقابله با انواع وضعیت 
های اضطراری بسازید
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اطالعات متاس شخصی
در هنگام بروز وضعيت اضطراری، با 1-1-9 متاس بگرييد.

اطالعات شما
آدرس: )منزل يا محل کار( 

________________________________________________________
زيپ کد ايالت     شهر      آدرس فيزيکی خيابان                        

________________________________________________ شامره تلفن: )منزل يا محل کار(

___________________________________________________________ تلفن همراه:

پزشک: )نام و شامره تلفن(____________________________________________________

داروخانه:______________________________________________________________

____________________________________________________ داروهای تجويز شده:

__________________________________________________________ حساسيت ها:

 اضطراری
)نام و شماره تلفن(

__________________________________________________________ بستگان:

__________________________________________________________ دوست:

_________________________________________________________ همسايه:

آمبوالنس: 9-1-1

________________________________________________________ دامپزشک:

کنرتل سموم )يا 800-222-1222(:______________________________________

__________________________________________________ بيامرستان/کلينيک:

مرکز بهداشت عمومی محلی:___________________________________________

_______________________________________________________ رشکت برق:

___________________________________________________ گاز/سوخت نفت:

_______________________________________________________ رشکت تلفن:

آب/فاضالب:_______________________________________________________

___________________________________________________ جمع آوری زباله:

آتش نشانی و اجرای قانون: 9-1-1



در هنگام ترک منزل، بهرتين راه حفاظت از حيوانات خانگی، 
به همراه بردن آنها است. جا گذاشنت حيوانات خانگی، حتی 

اگر محل امنی برای آنها ايجاد کرده باشيد، ممکن اسًت به 
مصدوميت، گم شدن آنها يا بروز اتفاق های بدتری منجر شود.

ايجاد امکانات امين برای حمل حيوانات خانگی
پناهگاه های حوادث صليب رسخ، حيوانات خانگی را منی پذيرند.  

فقط حيوانات خدماتی )حيواناتی که به افراد معلول کمک 
می کنند(، اجازه ورود به پناهگاه های صليب رسخ را دارند. 

 Humane Society در هنگام بروز حوادث منی تواند حيوانات 
را نگهداری کند.

✓ فهرست مکانهای "دوستدار حيوانات" را به همراه شامره 
تلفن آنها به همراه داشته باشيد. درباره ناديده گرفنت سياست 

"ورود حيوانات خانگی ممنوع" در وضعيت های اضطراری در هتل ها، متل ها يا آپارمتان 
دوستان، کسب اطالع کنيد.

✓ از بستگان، دوستان يا ساير افراد خارج از منطقه حادثه ديده درباره امکان نگهداری آن 
ها از حيوانات شام در منزلشان، سوال کنيد.

✓ در لحظات اوليه بروز وضعيت اضطراری، متام حيوانات خانگی خود را به درون خانه 

بياوريد تا مجبور نباشيد در هنگام ترک فوری منزل به دنبال آنها بگرديد.

✓ اطمينان حاصل کنيد که متام سگها و گربه ها قالده داشته باشند و محکم بسته شده 
باشد. همچنني کارت شناسايی معترب آنها را نيز به همراه داشته باشيد.

پرندگان بايد در يک قفس مسافرتی امين، جابجا شوند. چند تکه ميوه و سبزيجات تازه 
آبدار به همراه داشته باشيد. يک قطعه عکس برای شناسايی و پابند با خود برداريد. مقدار 
زيادی دستامل کاغذی يا روزنامه برای جمع آوری فضوالت کف قفس پرنده با خود برداريد.

مارها را می توان در يک روبالشی حمل کرد ولی پس از رسيدن به محل تخليه آنها را بايد 
به يک محفظه امن تر منتقل کرد. يک ظرف بزرگ آب برای خيساندن و نيز يک صفحه گرم 

کننده با خود بربيد. 

در هنگام حمل و نقل سوسمارهای خانگی، راهناميی های مربوط به پرندگان را رعايت کنيد.

پستانداران کوچک )موش های بزرگ، موش های صحرايی و غريه( بايد در محفظه های 
امين حمل شوند. لوازم خواب، ظروف غذا و بطری های آب را با خود بربيد.
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حيوانات خانگی و حادثه 



يکی از راهناميی هايی که در هنگام انتشار مواد 
خطرناک در هوا ممکن است به شام ارائه شود، “پناه 

گرفنت در محل” است. هدف از اين اقدام احتياطی، حفظ 
امينی شام درون خانه است. )اين مورد با رفنت به پناهگاه 

عمومی درون مدارس يا ساير مکان ها فرق می کند.( 
پناه گرفنت در محل، يعنی انتخاب يک اتاق داخلی 

کوچک بدون پنجره يا با تعداد پنجره کم و پناه 
 گرفنت در آجنا. اين کار به معنای جلوگريی از تردد به 

کل محوطه خانه يا ساختامن اداره نيست. 

 در صورت انتشار آلودگی های شيميايی، زيستی يا 
راديواکتيو در محيط زيست، ممکن است پناه گرفنت در 
محل الزم باشد. در صورت بروز اين حوادث، مسئوالن 

محلی از طريق برنامه های راديويی و تلويزيونی اطالع 
رسانی می کنند تا به شام برای محافظت از خود و 

در صورت توصيه مسئوالن به 
 پناه گرفنت در محل، پرده ها 

 را بسته و دربها و پنجره ها را 
قفل کنيد.

خانواده تان کمک کنند. در محل کار و منزل، تلويزيون و راديو را روشن بگذاريد تا بتوانيد 
به رسعت از بروز وضعيت خطرناک مطلع شويد.

آشنايی با نحوه پناه گرفنت در محل
✓ متام پنجره ها و درب های خارجی را بسته و قفل کنيد.

✓ اگر خطر انفجار به شام اعالم شده باشد، سايبان ها، نورگريها و پرده ها را ببنديد.

✓ متام پنکه ها، و نيز سيستم گرمايش و تهويه مطبوع را خاموش کنيد.

✓ هواکش شومينه را مسدود کنيد.

✓ جعبه مقابله با بحران و راديو را آماده کنيد.

✓  به يکی از اتاقهای داخلی بدون پنجره که باالتر از سطح زمني باشد، برويد. حيوانات 
خانگی را با خود بربيد.

✓  از نوار لوله و پوشش پالستيکی )سنگني تر از پالستيک بسته بندی غذا( برای درزگريی 
متام شکافهای اطراف درب و هرگونه منفذ درون اتاق استفاده کنيد.

✓ تا زمان اعالم وضعيت امين، راديو يا تلويزيون را روشن نگه داريد.
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پناه گرفنت در محل



CodeRED آژيرهای خطر و
آژيرهای خطر عمومی در مورد نشت مواد شيميايی، شرايط نامساعد جوی و ساير 

وضعيت های اضطراری عمومی به ما هشدار می دهند. پس از شنيده شدن آژير خطر، به درون 
منزل رفته و برای اطالع از نوع تهديد و نحوه مقابله با آن، به برنامه های راديويی و تلويزيونی محلی 

توجه کنيد. 

فکر نکنيد که صاف بودن آسمان نشانه عدم وجود وضعيت اضطراری است.

در فارگو، ديلورث و مورهد، تست آژيرهای خطر، در ساعت 1 بعد از ظهر اولني چهارشنبه 
هر ماه انجام می شود. شهرداری فارگوی غربی، آژيرهای خطر خود را هر روز ظهر تست 

می کند.

CodeRED سيستم هشدار
CodeRED يک سيستم اعالن خودکار است که می تواند پيام های اضطراری ضبط شده 

توسط مقامات محلی را به تلفن منازل و رشکت ها و نيز تلفن های همراه مخابره کند. 
CodeRED برای متاس با ساکنني بخش Cass و Clay فعال است. برای ثبت نام به وب 

 سايت شهر يا بخش خود مراجعه کرده يا با شامره های 4068-476 )بخش Cass( يا
5151-299 )بخش Clay( متاس بگرييد.

آماده باش طوفان يعنی اينکه احتامل وقوع طوفان در 
منطقه شام وجود دارد. در صورت اعالن آماده باش، برای 

کسب اطالعات بيشرت به برنامه های راديويی و تلويزيونی 
 www.weather.gov محلی توجه کرده يا به سايت
مراجعه کنيد. مواظب تغییر رشايط جوی باشيد و از 

سفرهای غريرضوری پرهيز کنيد. 

هشدار طوفان يعنی اينکه طوفان در حال پيرشوی 
به منطقه شام است يا هم اکنون منطقه شام را در بر 
گرفته است. کارشناسان امينی توصيه می کنند که در 
صورت اعالن هشدار طوفان در منزل مبانيد زيرا در 

منزل بهرت می توانيد از خود محافظت کنيد.

آماده باش و هشدار
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به ياد داشته باشيد: هشدار 
طوفان يعنی اينکه طوفان در حال 

پيشروی به منطقه شما است 
يا هم اکنون منطقه شما را در بر 

گرفته است.



اگر فقط چند دقيقه برای ترک منزل وقت داريد، اقالم زير را برداريد:

 ✓  لوازم پزشکی-داروهای تجويز شده، نوارهای تست قند 
خون و غريه.

✓  عينک ها يا لنزهای متاسی و محلول متيز کننده

✓  جعبه مقابله با بحران

✓  لباس و رختخواب

✓  سوييچ اتومبيل
 

اگر مقامات محلی، تخليه فوری را توصيه نکرده    
 اند، قبل از ترک منزل اين کارها را برای محافظت 

از منزل خود اجنام دهيد:

 ✓  برق منزل را از فيوز يا کليد اصلی قطع کرده و شري اصلی آب 
را ببنديد.

 ✓  به شري گاز طبيعی دست نزنيد؛ مگر اينکه مقامات محلی 
توصيه ديگری در اين رابطه کرده باشند.

به ياد داشته باشيد: 
اگر مجبور به ترک منزل 

هستيد، حتماً عينک، 
لنزهای متاسی و داروهای 

خود را برداريد.

 ✓  در صورت وجود احتامل وزش بادهای شديد، قسمت خارجی 

پنجره ها را بپوشانيد.

✓  در صورت وجود احتامل بروز سيل، استفاده از کيسه شن را برای محافظت در برابر 

جريان آب، مد نظر قرار دهيد.

✓  اسناد مهم را با خود برداريد- از جمله گواهينامه رانندگی، کارت تامني اجتامعی، بيمه 
نامه ها، شناسنامه ها و سند ازدواج، اوراق سهام، وصيت نامه و غريه.

پناهگاه های عمومی ممکن است در صورت بروز وضعيت های اضطراری يا حوادث خاص، 
برپا شوند. مکان اين پناهگاه ها از طريق رسانه های محلی اعالم می شود. در بيشرت موارد، 

اين پناهگاه ها فقط اقالم رضوری مانند غذا، رختخواب و پتو را در اختيار شام قرار می 
دهند. آگاه باشيد که حيوانات خانگی )به جز حيوانات خدماتی( معموالً به داليل بهداشتی 

اجازه ورود به پناهگاه های عمومی را ندارند.
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در صورت بروز تهديد بحرانی، مقامات دولتی محلی دستور تخليه را صادر می کنند. در 
صورت بروز وضعيت اضطراری، به برنامه های راديويی و تلويزيونی محلی توجه کنيد. اگر 

مقامات محلی از شام خواستند که منزل خود را ترک کنيد، فوراً اين کار را انجام دهيد!

تخليه و پناهگاه های عمومی



يک دستگاه هشدار دود بريون هر اتاق خواب و در 
هر طبقه از منزل خود نصب کنيد. اگر افراد منزل شام 
درب اتاق را در هنگام خواب می بندند، دستگاه های 

هشدار دود را درون اتاق های خواب نصب کنيد.

دستگاه های هشدار دود را هر ماه تست کنيد و 
متام باتری ها را حداقل سالی يک بار تعويض کنيد. 

دستگاه ها را هر 10 سال يک بار تعويض کنيد.

يک يا چند کپسول آتش نشانی در منزل خود 
داشته باشيد. برای دریافت راهناميی درباره 

کپسول متناسب با نياز منزل خود، با آتش نشانی 
محل خود متاس بگرييد.  

تعيني مسيرهای فرار
 ✓  برای هر اتاق منزل خود، حداقل دو مسري 

فرار مشخص کنيد.

به ياد داشته باشيد: دستگاه های 
هشدار دود را به صورت ماهيانه 

تست کنيد و حداقل سالی يکبار 
باتری های آنها را تعويض کنيد.

✓  برای اتاق خواب های واقع در طبقات دوم يا سوم، نردبان فرار در نظر بگرييد.

✓  مکانی را برای تجمع همه افراد پس از فرار، تعيني کنيد.

✓  برنامه فرار خود را حداقل سالی دو بار به همراه اعضای خانواده مترين کنيد.

فرار امين
در صورت مشاهده دود يا آتش در اولني مسري فرار، از دومني مسري خروج استفاده کنيد. اگر 

الزم است که از ميان دود عبور کنيد، از زير دود به سمت خروجی سينه خيز برويد.

اگر قصد داريد تا از طريق يک درب بسته فرار کنيد، درب را قبل از باز کردن آن ملس کنيد. 
در صورت گرم بودن درب، از دومني راه خروجی استفاده کنيد. در صورت مسدود شدن 

مسريهای خروجی توسط حرارت يا شعله و عدم وجود امکان فرار از طريق پنجره، در اتاق 
دربسته مبانید. از جلوی پنجره و توسط يک لباس رنگ روشن، عالمت درخواست کمک را 

ارسال کنيد. اگر تلفن در اتاق وجود دارد، با 911 متاس بگیرید و موقعيت خود را به اعزام 
کنندگان اطالع دهيد.

اگر بريون از منزل هستيد، وارد منزل نشويد! از منزل همسايه با 911 متاس بگرييد.
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امينی در برابر آتش در خانه



در صورت اعالن يک آماده 
باش سيل، اثاثيه و لوازم 
قيمتی خود را به طبقات 

باالتر منزل خود انتقال 
دهيد. برای تخليه احتاملی 

منزل خود آماده شويد. 

در صورت اعالن يک هشدار 
 سيل، برای کسب اطالعات 

 و راهناميی های بيشرت، 
 به برنامه های راديويی 

و تلويزيونی محلی خود 
توجه کنيد. 

در مدتی که احتمال بروز سيل وجود دارد، از رانندگی در 
اطراف سيل بندها يا خيابان های مملو از آب، خودداری کنيد. 
توجه نکردن به عمق آب، می تواند اشتباه مرگ آوری باشد.

در صورت اعالن يک هشدار سيل ناگهانی، به مناطق مرتفع دور از رودخانه ها، جريان 
های آب، نهرها و سيالب ها نقل مکان کنيد.

در اطراف سيل بندها رانندگی نکنيد. در صورت گري کردن اتومبيل تان در ميان جريان 
رسيع آب، فوراً آن را ترک کرده و به مناطق مرتفع پناه بربيد.
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وقت آن رسيده است که احتامل بروز سيل را در منطقه خود تعيني کنيد. اگر از سيل خيز 
بودن محل زندگی خود مطمنئ نيستيد، در اين باره از دولت محلی خود کسب اطالع کنيد. 

اگر در يک منطقه سيل خيز زندگی می کنيد، خريد بيمه سيل را مد نظر داشته باشيد.

سيل ها و سيل ناگهانی



اگر صدای غرش را می شنويد، پس شما آنقدر به 
طوفان نزديک هستيد که آذرخش ممکن است به 

شما برخورد کند. فوراً به يک رسپناه امن رفته و 
برای کسب اطالعات و راهناميی های بيشرت به برنامه 

های راديويی و تلويزيونی محلی خود توجه کنيد. 
از روشن بودن راديوی هواشناسی NOAA اطمينان 

حاصل کنيد. 

در هنگام نزديک شدن طوفان، لوازم خانگی را از برق 
کشيده و تهويه مطبوع را خاموش کنيد. از تلفن يا 

لوازم برقی استفاده نکنيد و از استحامم يا دوش گرفنت 
بپرهيزيد.

اگر در جنگل هستيد، در زير درختان کوتاهرت پناه 
بگرييد. اگر در حال قايقرانی يا شنا هستيد، به 

خشکی رفته و فوراً پناه بگرييد!

اگر منی توانيد سرپناه پيدا کنيد، به يک مکان 
پست و باز و دور از درختان، تريهای برق يا اشيای 
فلزی برويد.  در حالت نشسته روی زمني چمبامته 

بزنيد. رس خود را بني زانوها و دست های خود را روی 
زانوها قرار دهيد. بر روی زمني دراز نکشيد!

به ياد داشته باشيد: اگر صدای 
غرش را می شنويد، پس شما 

آنقدر به طوفان نزديک هستيد که 
آذرخش ممکن است به شما برخورد 
کند. فوراً به دنبال سرپناه بگرديد.

پس از فروکش کردن طوفان، به مناطق طوفان زده نزديک نشويد. برای کسب اطالعات و 
راهناميی های بيشرت، به برنامه های راديويی و تلويزيونی محلی خود توجه کنيد.

اگر صاعقه به شخصی اصابت کرده است، بار الکرتيکی در بدن وی وجود ندارد و می 
توان او را با احتياط حمل کرد. با 911 متاس گرفته و کمک های اوليه را بر روی وی انجام 

دهيد. 

مهارت های اصلی کمک های اوليه می توانند بسيار ارزشمند باشند، پس هر چه زودتر آنها 
را ياد بگرييد. برای مشاهده فهرستی از برگزار کنندگان کالس های آموزشی کمک های اوليه، 

به راهنامی تلفن منطقه خود مراجعه کنيد.
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آذرخش و طوفان همراه با صاعقه



اگر گردباد به سمت شام در حال 
حرکت است، مکانی را برای تجمع افراد 

خانواده خود انتخاب کنيد. زيرزمني 
بهرتين مکان است؛ اگر خانه شام 

زيرزمني ندارد، يک راهروی مرکزی، 
حامم يا پستو را در پايني ترين طبقه 

انتخاب کنيد.

اگر در بيرون از منزل هستيد، به 
طرف زيرزمني يا يکی از ساختامن های 
مستحکم مجاور حرکت کنيد يا در يک 

محوطه گود يا پست دراز بکشيد.

اگر درون اتومبيل يا خانه سيار 
هستيد، فوراً از آنها خارج شويد. 

پس از فروکش کردن گردباد، مراقب 
تريهای برق سقوط کرده باشيد و از 

منطقه آسيب ديده دوری کنيد. برای 
کسب اطالعات و راهناميی های بيشرت، 

به برنامه های راديويی و تلويزيونی 
محلی خود توجه کنيد.

به ياد داشته باشيد: اگر خانه شما زيرزمني 
ندارد، حمام واقع در پايني ترين طبقه خانه، 

مکانی مناسب برای پناه گرفنت در هنگام وقوع 
گردباد است. حتماً راديوی هواشناسی را به 

پناهگاه موقت خود ببريد.
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گردباد ها



اگر با يک تري برق سقوط کرده مواجه 
شديد، فوراً محل را ترک کرده و برای 

دريافت کمک با 911 متاس بگرييد.

اگر تير برق بر روی وسيله نقليه 
حامل شما سقوط کرد، تا رسيدن 
 کمک درون وسيله نقليه مبانيد. اگر 

 ترک وسيله نقليه به دليل آتش سوزی 
يا جراحت شديد رضوری است:

 ✓  با هر دو پا از وسيله نقليه به 
بريون بپريد.

 ✓  در هنگام پرش بر روی درب 

قرار نگرييد.

 ✓  پس از قرار گرفنت بر روی زمني، 
به آرامی دور شويد-از دويدن 

خودداری کنيد.
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سقوط تيرهای برق



فرسودگی گرمايی می 
تواند بروز شوک مالمي و 
گرمازدگی که عارضه 
ای خطرناک محسوب 

می شود، را موجب شود.
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خطرهايی که ما در روزهای بسيار گرم با آن مواجه می 
شويم، عبارتند از:

 گرفتگی گرمايی: گرفتگی گرمايی به دردها و اسپاسم 
 های عضالنی ناشی از فعاليت سنگني گفته می شود. اين 
 ها نشانه های اوليه عدم سازگاری بدن با گرما محسوب 

می شوند.

فرسودگی گرمايی: اين عارضه معموالً پس از مترينات بدنی 
سنگني يا کار در هوای گرم و رشجی و بر اثر تعرق زیاد، بروز 

می کند. جريان خون در سطح پوست افزايش می يابد و 
باعث کاهش جريان خون در اندام های حياتی می شود. اين 

رشايط، نوعی از شوک ماليم را باعث می شود. در صورت عدم 
رسيدگی، بيامر ممکن است به گرمازدگی مبتال شود.

به ياد داشته باشيد: 
در روزهای گرم آب زيادی 
بنوشيد و ضمن خوردن 

غذای کمتر، تعداد وعده 
های غذايی را افزايش 

دهيد.

گرمازدگی )آفتاب زدگی(: گرمازدگی يک عارضه خطرناک 
است. سيستم کنرتل دمای بدن بيامر، که وظيفه کنرتل 

تعريق را برای خنک نگه داشنت بدن بر عهده دارد، از کار 
می افتد. دمای بدن ممکن است به حدی باال برود که در 
 صورت عدم کاهش فوری آن، آسيب مغزی و مرگ بيامر 

را تهديد خواهد کرد.  

 اگر موج گرما پيش بينی شده باشد يا در حال 
وقوع باشد...

 ✓  فعاليت خود را کم کنيد. از فعاليت شديد 
بپرهيزيد.

✓  تا جايی که می توانيد در منزل مبانيد.

✓  لباسهای سبک و رنگ روشن بپوشيد.

✓  مرتباً و به ميزان زياد آب بنوشيد.

 ✓  مقدار غذای خود را کم کرده و تعداد وعده 
های غذايی را افزايش دهيد.

 ✓  از استفاده از قرص های منک، جز در صورت 
تجويز پزشک، خودداری کنيد.

امواج هوای گرم



اجنام اين کار هستيد:
 ✓ يک جعبه مقابله با بحران در اتومبيل خود 

داشته باشيد.

✓ باک بنزين اتومبيل خود را پر کنيد.

 ✓ مقصد، مسري و زمان تخمينی رسيدن خود را 

به ديگران اطالع دهيد.

در صورت گير افتادن درون يک وسيله نقليه...
✓ در اتومبيل خود مبانيد. از حرکت به سمت يک 

محل امن خودداری کنيد.

✓ يک پارچه روشن )ترجيحاً قرمز رنگ( را به آننت 
ببنديد تا گروه نجات آن را ببيند.

 ✓ اتومبيل را روشن کرده و در هر ساعت بخاری 
را به مدت 10 دقيقه روشن کنيد.

 ✓ يکی از پنجره ها را )دور از باد( اندکی باز 
بگذاريد تا هوا وارد اتومبيل شود.

✓ در هنگام روشن بودن موتور، چراغ درون اتومبيل 

را روشن بگذاريد تا امکان ديده شدن شام وجود 
داشته باشد.

به ياد داشته باشيد: اگر بيرون 
رفنت از منزل در هنگام طوفان 
ضروری است، چند اليه لباس 

سبک بپوشيد. پوشيدن چند اليه 
لباس سبک، بيش از پوشيدن يک 
کت سنگني شما را گرم می کند.

 ✓ در حالت نشسته، برای حفظ جريان عادی خون و گرم ماندن، دست ها و پاهای خود 

را حرکت دهيد.

اگر پس از طوفان برف را پارو می کنيد، مراقب باشيد که خود را بيش از حد خسته نکنيد. 
فعاليت شديد در هوای رسد، می تواند به قلب شام فشار وارد کند.
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قبل از وقوع طوفان، چندين پتو را آماده کرده و مطمنئ شويد که متام اعضای خانواده يک 
کت گرم، دستکش، کاله گرم و چکمه های گرم ضد آب دارند.

در هنگام وقوع طوفان، از خانه خارج نشويد. اگر مجبور به ترک خانه هستيد، چند 
اليه لباس سبک بپوشيد - اين کار بيش از پوشيدن يک کت سنگني شام را گرم می کند. برای 

جلوگريی از ورود هوای رسد و آلودگی به درون شش ها، دهان خود را بپوشانيد.

در هنگام طوفان بايد از سفر با اتومبيل پرهيز کنيد، ولی در صورتی که مجبور به 

طوفان های زمستانی و سرمای شديد



راه های ديگری نيز برای جلوگريی از وقوع آتش 
سوزی های بزرگ وجود دارد. خانه خود را با در 

نظر گرفنت امينی در برابر آتش سوزی، طراحی 
و تزيني کنيد. مصالح و گياهانی را انتخاب کنيد 
که به جای کمک به توسعه آتش سوزی، بتوانند 
آن را محدود کنند. در روی پشت بام و قسمت 
های بريونی ساختامن، از مواد ضد آتش يا غري 
قابل اشتعال استفاده کنيد. بوته ها يا درختان 

مقاوم در برابر آتش بکاريد.

با جمع آوری برگ ها و شاخه ها، در اطراف 
منزل خود يک محوطه امين 30 تا 50 فوتی 

ايجاد کنيد. متام گياهان قابل اشتعال را از بني 
بربيد. شاخه هايی را که ارتفاع آنها از پشت بام 
بيشرت است، قطع کنيد. از رشکت برق بخواهيد 
که شاخه ها را از اطراف سيم های برق حذف 
کند. شاخه های انگور را از ديوار خانه حذف 

کرده و چمن ها را مرتباً کوتاه کنيد.

در هنگام مواجهه با خطر آتش 
سوزی: اتومبيل خود را به گاراژ 

بازگردانده يا آن را در يک فضای باز و 
در جهت فرار، پارک کنيد. اگر ترک 
محل به شما توصيه شده است، 

فوراً اين کار را اجنام دهيد!

يک محوطه 10 فوتی بدون گياه در اطراف مخازن پروپان و کباب پزها ايجاد کنيد. هيزم ها 
را حداقل 100 فوت دورتر از خانه يا محل کار خود و در رسبااليی انبار کنيد.

يک منبع آب بزرگ در خارج از خانه نگهداری کنيد. طول شلنگ آبياری خود را طوری 
انتخاب کنيد که به متام بخش های خانه شام برسد. حداقل در دو سمت خانه، شري آب 

خارجی نصب کنيد.
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آتش سوزی ها اغلب بی مقدمه رشوع می شوند و با گسرتش رسيع، باعث سوخنت علف ها، 
درختان و خانه ها می شوند. دلیل بيشرت آتش سوزی ها انسان ها هستند. با انجام کارهای 

زير، خطر وقوع آتش سوزی را در منطقه خود کاهش دهيد:

✓ رعايت متام ممنوعيت های قانونی مربوط به روشن کردن آتش.

✓ متاس با 911 برای گزارش آتش سوزی علفزارها يا ساير انواع آتش سوزی های فضای باز.

✓ آموزش امينی در برابر آتش به کودکان و دور نگه داشنت کربيت و فندک از دسرتس آنها.

آتش سوزی



در هنگام قطع برق...
✓ در صورت رضورت فقط از چراغ قوه جهت تامین 

روشنایی استفاده کنيد-هرگز از شمع استفاده نکنيد 
زيرا شمع احتامل بروز آتش سوزی در منزل شام را به 

ميزان زيادی افزايش می دهد.

✓ بسياری از تلفن های بی سيم در هنگام قطع برق کار 
منی کنند، پس حتامً يک دستگاه تلفن استاندارد در 

منزل داشته باشيد. عملکرد تلفن های همراه ممکن 
است در هنگام قطع برق مختل شود زيرا ممکن است 
برق دکل های مخابره کننده متاس در شبکه های تلفن 

همراه قطع شود.

✓ دستگاه های برقی را که در هنگام قطع برق مشغول 

استفاده از آنها بوديد، خاموش کنيد. يکی از چراغ ها 
را روشن بگذاريد تا از زمان اتصال برق مطلع شويد.

✓ از باز کردن در يخچال و فريزر خودداری کنيد. 
بسياری از داروهايی که بايد رسد نگه داشته شوند، 

به مدت چندين ساعت در يک يخچال در بسته قابل 
نگهداری هستند.

✓ ژنراتور برق را درون خانه يا گاراژ روشن نکنيد و آن را 

به سيستم برق خانه متصل نکنيد. در صورت استفاده 
از ژنراتور، دستگاه مورد نظر خود را مستقيامً به 

پريزهای ژنراتور متصل کنيد.

✓ برای دريافت آخرين اخبار، به راديو گوش کنيد.
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به ياد داشته باشيد: از 
وجود يک دستگاه تلفن با 
سيم و استاندارد در منزل 

خود اطمينان حاصل کنيد. 
اين تلفن ممکن است تنها 

تلفنی باشد که در هنگام 
قطع برق کار می کند.

قبل از قطع برق...
✓ اگر باز کننده درب گاراژ شام برقی است، يک اهرم باز کننده دستی تعبيه کرده و نحوه 

کار با آن را ياد بگرييد.

✓ باک بنزين اتومبيل خود را حداقل تا نيمه پر نگه داريد؛ پمپ های موجود در جايگاه 
های بنزين با نريوی برق کار می کنند.

✓ برای صندلی های چرخدار باتری دار، يک باتری اضافه آماده داشته باشيد.

برق



قبل ازکندن محوطه خانه خود، می 
توانيد از طريق متاس با خدمات 

مکانيابی )811 در داکوتای شاملی و 
مينه سوتا( از بروز وضعيت اضطراری 
مربوط به گاز طبيعی جلوگريی کنيد. 

اين کار به جلوگريی از آسيب ديدن 
لوله های گاز کمک می کند.

در صورت استشمام بوی گاز در خارج 
از خانه، تا جايی که ديگر بوی گاز به 

مشام نرسد، از محل دور شده و با 911 
متاس بگرييد. تا زمانی که امنيت محل 

توسط مسئوالن مربوطه تاييد نشده 
است، به آنجا بازنگرديد. 

در صورت استشمام بوی گاز در داخل 
خانه، فوراً از خانه خارج شويد، درب 

قبل از کاشنت درخت، نصب ميله های حصار، 
يا اجنام هر گونه حفاری در حياط منزل خود، 
حتماً با خدمات مکانيابی شرکت گاز متاس 

بگيريد. اين متاس می تواند از بروز وضعيت 
اضطراری در منزل شما جلوگيری کند.

ها را برای خروج گاز از ساختامن باز بگذاريد. در خانه يا ساختامن دچار نشت، از کليدهای 
برق، لوازم يا تلفن های برقی )همراه يا ثابت( استفاده نکنيد. سيگارها را خاموش کرده و 

کربيت روشن نکنيد. 

از خانه به اندازه کافی فاصله گرفته و با 911 متاس بگرييد. تا زمانی که امنيت محل توسط 
مسئوالن ذیصالح تاييد نشده است، به آنجا بازنگرديد.
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 وضعيت های اضطراری مربوط 
به گاز طبيعی



 مواد شميايی معموالً بی خطر، در رشايط خاص می 
 توانند سمی شده يا به سالمتی شام آسيب برسانند. يکی 

از از وضعيت های اضطراری مهم مربوط به مواد 
شيميايی، حادثه ای است که باعث انتشار مقادير 

خطرناکی از يک ماده شيميايی در محيط زيست می 
شود. حوادث ممکن است در زير زمني، خطوط آهن و 

بزرگراه ها، و کارگاه های توليدی رخ دهند. اين حوادث 
ممکن است همراه با آتش سوزی يا انفجار باشند، يا 

ممکن است شام نتوانيد چيزی را ببينيد و استشامم کنيد.

با اجنام کارهای زير در معرض مواد شيميايی قرار می گيريد:
✓ استنشاق مواد شيميايی.

✓ خوردن غذا، آب يا داروی آلوده.

✓ ملس مواد شميايی، يا دست زدن به البسه يا ساير اقالمی که با مواد شيميايی در متاس بوده اند.

اگر در هنگام انتشار وسيع مواد خطرناک، در بيرون از خانه هستيد، در خالف جهت 
انتشار ماده خطرناک ايستاده و فوراً پناه بگرييد.

بسياری از مردم، فقط مواد مورد استفاده در فرآيندهای توليدی را مواد شيميايی می دانند. 
ولی مواد شيميايی در همه جا وجود دارند-در آشپزخانه ها، قفسه های دارو، زيرزمني ها 
و گاراژها. متداول ترين وضعيت های اضطراری خانگی مربوط به مواد شيميايی، به 

خورده شدن دارو توسط کودکان مربوط می شود.  کليه داروها، لوازم آرايشی، محصوالت 
شوينده و ساير مواد شيميايی خانگی را دور از دسرتس کودکان نگهداری کنيد. در صورت 
خورده شدن يک ماده غري خوراکی توسط کودکتان، فوراً ظرف آن ماده را پيدا کرده و به 

طرف تلفن برويد. با مرکز کنرتل سموم يا شامره 911 متاس گرفته و به دقت به دستورالعمل 
هايی که به شام ارائه می شود، توجه کنيد.

اقدامات احتياطی مربوط به محصوالت خانگی
✓ از مخلوط کردن مواد شيميايی خانگی خودداری کنيد.

✓ همواره قبل از مرصف يک محصول جديد، دستورالعمل استفاده از آن را مطالعه کنيد.

✓ در هنگام استفاده از مواد شيميايی خانگی هرگز سيگار نکشيد.

✓ ريزش مواد شيميايی را با مراقبت از چشم ها و پوست خود، فوراً متيز کنيد.

✓ برای حفاظت از محيط زيست و جلوگريی از بروز آتش سوزی، محصوالت شيميايی را به 
روش مناسب دفع کنيد.
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وضعيت های اضطراری مربوط 
به مواد شيميايی



 می توانند از شخصی به شخص ديگر منتقل 
 شوند و برخی ديگر، مانند سياه زخم، اين 

خاصيت را ندارند.

،Fargo Cass و Clay بهداشت عمومی بخش 
 برنامه هايی را برای توزيع دارو و ارائه 

واکسيناسيون به عموم مردم در هنگام بروز 
 وضعيت های اضطراری مرتبط با بهداشت 

عمومی، ترتيب داده اند. در زمان بروز وضعيت 
اضطراری، مکان های توزيع عمده آن به اطالع 

مردم خواهد رسيد.

برنامه ريزی برای آنفوالنزای فراگير
 شايد درباره احتامل شيوع "آنفوالنزای مرغی" 

در جهان، چيزهايی شنيده ايد. يک گروه عمومی 
آنفوالنزا برای توسعه برنامه های واکنشی ويژه 

فراگريی احتاملی آنفوالنزا، مانند همني مورد، 
تشکيل شده است. اين گروه از منايندگانی از 

در وضعيت های اضطراری مرتبط با 
بهداشت عمومی، کلينيک ها می 
توانند برای ارائه واکسيناسيون يا 

دارو به عموم مردم، جتهيز شوند.

بخشهای Cass و Clay، شامل نهادهای بهداشت عمومی، بيامرستانها، خانه های پرستاری، 
نهادهای بهداشتی دانشگاهی/کالج، امکانات مراقبت های عمومی و کلينيک ها، تشکيل 

شده است.

20

وضعيت اضطراری مربوط به بهداشت عمومی، شيوع بيامری، وضعيت های اضطراری 
زيستی يا شيميايی، و باليای طبيعی را شامل می شود. مراکز کنرتل و پيشگريی از بيامری، 
 شام را برای آماده کردن يک جعبه اضطراری کامل برای مقابله با باليای مختلف، تشويق 

می کنند.

حمله بيوتروريسمی انتشار عمدی ويروس، باکرتی يا ساير ميکروب ها )موسوم به "عوامل"( 
جهت بيامر کردن يا از بني بردن انسان ها، حيوانات يا گياهان است. عوامل زيستی را 

می توان از طريق هوا، آب يا غذا پخش کرد. تروريست ها به اين دليل از عوامل زيستی 
استفاده می کنند که کشف آنها بسيار مشکل است و ايجاد بيامری توسط آنها از چند 
 ساعت تا چند روز طول می کشد. برخی از عوامل بيوتروريسمی، مانند ويروس آبله، 

 وضعيت های اضطراری مربوط 
به بهداشت عمومی



  
  

  

 اين جزوه با همکاری نهادهای زير 
تهيه شده است:

Cass دولت بخش

شهرداری ديلورث

شهرداری فارگو

شهرداری مورهد

شهرداری فارگوی غربی

Clay دولت بخش

Fargo Cass بهداشت عمومی

دفرت Minn-Kota، صليب رسخ آمريکا

Cass-Clay از United Way


