
  









شما به عنوان کسی که در يکی از مناطق پرشمار وابسته به شهرستان لس 
آنجلس ساکن است، بخش مهمی از طرح ريزی و آمادگی برای شرايط 

اضطراری هستيد. مناطق وابسته بخشی از يک شهر نيستند و زير نظر 
شورای پنج نفِرۀ سرپرستان (Board of Supervisors) شهرستان 
لس آنجلس اداره می شوند. اين شورا مانند شورای شهر شما عمل می 
کند و مسؤول تعيين خط مشی ها و مقرراتی است که شما و محلۀ شما 
را تحت تأثير قرار می دهد. اين شورا همچنين بر ادارات اين بخش که 

در منطقۀ شما خدمات تفريح و سرگرمی، پسماند جامد، طراحی، اجرای 
قانون، آتش نشانی، و برنامه های اجتماعی ارائه می دهند، نظارت می کند. 
بخشداری شما نخستين واکنشگر در برابر حوادث ناگواری مانند سيل، آتش 

سوزی، زمين لرزه، ناآرامی مدنی، سونامی، و حمالت تروريستی است. 

اين راهنما به شما کمک می کند در برابر حوادثی که در شهرستان 
لوس آنجلس رخ می دهند، آمادگی بهتری داشته باشيد، واکنش بهتری 
نشان بدهيد و بهتر بهبودی حاصل کنيد. هدف اين است که راهنمايی 

هايی ارائه دهيم تا به شما کمک کند پس از يک حادثه نيازی (به 
کمک) نداشته باشيد. اضافه بر اين راهنما، توصيۀ ما اين است که در 

مورد شرايط اضطراری و مهارت هايی که برای آماده سازی خانواده، 
همسايگان و محلۀ خود نياز داريد، آگاهی خود را افزايش دهيد. برای 
 Community Emergency) «گروه واکنش اضطراری محله»

Response Team - CERT) آموزش ببينيد و به يک گروه محلی 
واکنش در برابر حوادث بپيونديد. گروه های CERT توانايی محالت 
ما را برای بهبود سريع اوضاع پس از حوادث عمده تقويت می کند. 

اين راهنما يک نقطۀ شروع است. برای اطالعات بيشتر در مورد آمادگی 
در برابر حوادث، لطفاً به وبگاه برنامۀ نجات اضطراری بخشداری 

(ESP) به نشانی www.espfocus.org مراجعه کنيد يا با خط تلفن 
مستقيم ۱۱۶۶-۹۷۴ (۲۱۳) تماس بگيريد تا اطالعات رايگانی در مورد 

چگونگی آمادگی در برابر موارد اضطراری و حوادث به دست آوريد.
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FIELD OFFICES

SAN GABRIEL VALLEY  
1441 N. Santa Anita Ave. 
So. El Monte, California 91733 
Phone: (626) 350-4500
Fax: (626) 433-4945

FIRST DISTRICT
856 Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple Street 
Los Angeles, California 90012
Phone: (213) 974-4111
Fax: (213) 613-1739
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SOUTHEAST LOS ANGELES 

2677 Zoe Avenue 
Huntington Park, California 90255
Phone: (323) 826-6370

EAST SAN GABRIEL VALLEY 

2245 N. Garey Avenue
Pomona, California 91767
Phone:  (909) 593-3661
Fax: (909) 596-9038

EAST LOS ANGELES 

4801 East Third Street
Los Angeles, California 90022
Phone:  (323) 881-4601
Fax:  (323) 887-7286 
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SECOND DISTRICT
866 Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple Street
Los Angeles, California 90012
Phone: (213) 974-2222 
Fax: (213) 680-3283

FIELD OFFICES

EXPOSITION PARK

Administrative Offices East
700 Exposition Park Drive
Los Angeles, CA 90037
Phone: (213) 741-9292

FLORENCE-FIRESTONE  
7807 S. Compton Ave., Rm. 200
Los Angeles, CA 90001
Phone: (323) 586-6523
Fax: (323) 277-9824

LENNOX 
4343 Lennox Blvd
Lennox, CA 90304
Phone: (310) 680-8601



WEST / METRO LA

1645 Corinth Avenue Suite 102
 Los Angeles, California 90025
Phone:  (310) 231-1170
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THIRD DISTRICT
821 Kenneth Hahn Hall of Administration 
500 West Temple Street 
Los Angeles, CA 90012 
Phone: (213) 974-3333 
Fax: (213) 625-7360

FIELD OFFICES

SAN FERNANDO VALLEY  
DISTRICT OFFICE
14340 Sylvan St., Suite A
Van Nuys, CA 91401
Phone: (818) 901-3831

WEST VALLEY & MOUNTAIN 
COMMUNITIES DISTRICT OFFICE  
26600 Agoura Road, #100
Calabasas, CA 91302 
Phone: (818) 880-9416 
Fax: (818) 880-9346



WEST / METRO LA

1645 Corinth Avenue Suite 102
 Los Angeles, California 90025
Phone:  (310) 231-1170

FOURTH DISTRICT
822 Kenneth Hahn Hall of Administration 
500 West Temple Street 
Los Angeles, CA 90012 
Phone: (213) 974-4444 
Fax: (213) 626-6941

FIELD OFFICES

CERRITOS
11911 Artesia Blvd., Suite 104A
Cerritos, CA 90703
Phone: (562) 345-4004

SIGNAL HILL 
1401 E. Willow Street 
Signal Hill  90755
Phone: (562) 256-1920

HACIENDA HEIGHTS 
1545 S. Stimson Avenie
Hacienda Heights, CA  91745
Phone: (626) 330-7072

SOUTH BAY 
825 Maple Avenue, Room 150 
Torrance, CA  90503
Phone: (310) 222-3015

NORWALK 
12720 Norwalk Blvd., 7th Flr 
Norwalk, CA  90650
Phone: (562) 807-7350

SAN PEDRO 
302  West 5th Street Suite 200 
San Pedro, CA  90731
Phone: (310) 519-6021
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FIFTH DISTRICT
869 Kenneth Hahn Hall of Administration
500 West Temple Street
Los Angeles, CA 90012
Phone: (213) 974-5555
Fax: (213) 974-1010
Email: fifthdistrict@lacbos.org

FIELD OFFICES

ANTELOPE VALLEY

42455 10th Street West Suite 104
Lancaster, CA 93534
Phone: (661) 726-3600
Fax: (661) 942-5069

EAST SAN GABRIEL VALLEY

615 East Foothill Blvd. Suite A
San Dimas, CA 91773
Phone: (909) 394-2264
Fax: (909) 592-0751

SAN FERNANDO VALLEY

21943 Plummer Street
Chatsworth, CA 91311
Phone: (818) 993-5170
Fax: (818) 993-5764

PASADENA

215 N. Marengo Ave. Suite 120
Pasadena, CA 91101
Phone: (626) 356-5407
Fax: (626) 568-0159

SANTA CLARITA VALLEY

27441 Tourney Road Suite 180
Santa Clarita, CA 91355
Phone: (661) 287-3657
Fax: (661) 254-4453
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منطقۀ لس آنجلس مستعد بحران های متنوع ويرانگری از جمله زمين 
لرزه، سيل، ريزش کوه، آتش سوزی های جنگلی، گردباد، آتش سوزی 
های شهری، سونامی، نشت مواد خطرناک، تروريسم و ناآرامی مدنی 

است. زمين لرزه های عمده ای در جنوب کاليفرنيا در سال های ۱۹۳۳، 
۱۹۷۱، ۱۹۸۷ و ۱۹۹۴ رخ داده اند که باعث ويرانی هايی در اين 

بخش نيز شده اند. گزارش تازه ی يک گروه کاری متشکل از دانشمندان 
مربوطه، وقوع زمين لرزه ای در جنوب کاليفرنيا به بزرگی ۷٫۰ درجه 

يا بيشتر را با احتمال ۸۶٪ ظرف ۳۰ سال آينده برآورد می کند.

شرايط بحرانی هنگامی که بر منابع موجود ما برای حفاظت از جامعه غلبه 
کنند، تبديل به حادثه ای ناگوار می شوند. در هنگام بروز حادثه، ادارت 

شهرستان هر آنچه ممکن باشد رابرای ارايۀ کمک به ساکنان انجام می دهند. 
با اين حال، حوادث بزرگ با رويدادهای گوناگون و نيازهای ايمنی عمومی 
همزمان، می توانند کامًال بر واکنشگران ما غلبه کنند. نخستين واکنشگران 
بايد تالش هايشان را بر مناطقی متمرکز کنند که بهترين کار را می توانند 

انجام دهند - نخست کمک به مردمی که به شدت در خطر هستند و مناطقی 
که به سختی آسيب ديده اند. ممکن است، و احتمال بااليی هم دارد، که برخی 

مناطق حتی چند روز پس از رخداد حادثه کمک حرفه ای دريافت نکنند.

يک حادثۀ عمده می تواند صدها، شايد هزاران، بی خانمان برجای 
بگذارد و تقاضای شديدی برای منابع خوراک، آب و سرپناه از 

تمام آژانس های پشتيبانی و واکنش اضطراری ايجاد کند.

هدف اين راهنما اين است که به شما و خانوادۀ شما کمک 
کند پس از يک حادثۀ عمده زنده بمانيد و بهبودی پيدا کنيد. با 
نکات و منابعی که در اين راهنما ارائه می شود، آشنا شويد 

و برای ايمن نگهداشتن خانوادۀ خود گامی برداريد. 

دفتر مدير کل
دفتر مديريت بحران

در       برابر  حوادث واکنش 

    در شهرستان لس آنجلس
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راهنمای نجات.......................................................................................... ۱

۷ ............................................... واکنش در  برابر  حوادث  در شهرستان لس آنجلس

فهرست مندرجات...................................................................................... ۸
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ذخيره نگهداريد 
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شايد شما نخستين کسی باشيد که متوجه شرايط اضطراری شويد و 
موقعيتی داشته باشيد که بتوانيد به مقامات مسؤول خبر بدهيد. بهترين 
روش اطالع دادن سيستم ۹۱۱ است، و بهتر اين که با يک تلفن ثابت 

(مانند تلفن خانه يا دفتر کار) باشد تا موقعيت شما دقيقاً ثبت شود. 

در هنگام مشاهدۀ يک شرايط اضطراری، هرگز فرض نکنيد 
کسی ديگر با ۹۱۱ تماس گرفته است. در واقع، هر چه مردم 

بيشتری برای گزارش شرايط اضطراری با ۹۱۱ تماس 
بگيرند، بهتر است. هر تماسی که دريافت می شود، ممکن 

است اطالعات بيشتری نسبت به تماس پيشين ارائه دهد.

در يک شرايط اضطراری، تعداد باالی تماس ها به ۹۱۱ از 
طريق تلفن های همراه، ممکن است هنگامی که می خواهيد به يک 

اپراتور ۹۱۱ وصل شويد، تأخيرهای قابل مالحظه ای ايجاد کند. 

تلفن های همراه هميشه موقعيت شما را ضبط نمی کنند.
در هنگام گزارش شرايط اضطراری از طريق تلفن همراه:

فوراً شمارۀ تلفن همراه خود را به اپراتور   • 
 ۹۱۱ بدهيد از اين نظر که ممکن است خط 

شما قطع شود يا از دست برود. 

هنگامی که در مورد موقعيت از شما پرسيده   • 
 می شود، موقعيت مکانی را که رخداد به وقوع 

پيوسته گزارش کنيد..

WWW.ESPFOCUS.ORG
WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 

WWW.ESPFOCUS.ORG 
  برای اطالع بيشتر از سرفصل های مورد بحث در 

اين راهنما، يا دانلود نسخه های بيشتر، لطفاً مراجعه کنيد به:

WWW.ESPFOCUS.ORG

W.ESPFOCU .ORG
W E PF .ORG
W ESPFOCUS.ORG
W. .ORG
W ESPFOCUS ORG
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در شرايط اضطراری

بگيريد را   ۹ -۱ -۱ شمارۀ 
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برای  گام  چهار 

آمادگی    
آيا شما برای زنده ماندن در هنگام رخداد يک زمين لرزۀ عمده، سونامی، 
آتش سوزی، سيل، اقدام تروريستی يا ديگر حوادث آمادگی داريد؟ زمان 

شروع فکر کردن در اين باره که در شرايط بحران چه بايد کرد، پيش از 
آن است که اتفاق بيافتد. با پيروی از چند رهنمود ساده، می توانيد در آماده 

سازی خانواده، محله، کسب و کار يا مدرسۀ خود کمک کنيد تا پس از 
حادثۀ آينده آمادگی بهتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بايستند.

۱۱

شهرستان لس آنجلس و هر يک از شهرهای شهرستان طرح هايی رسمی 
برای مقابله با حوادث دارند که برای هماهنگ کردن خدمات اضطراری 

ارائه شده توسط شهرستان، ايالت، دولت فدرال و آژانس های داوطلب 
طراحی شده اند. به منظور برقرار نگهداشتن خدمات پايه برای ساکنان 

مناطق وابسته به شهرستان، هر تالشی ممکن باشد انجام خواهد شد، ولی زنده 
ماندن در هنگام يک حادثه به آمادگی اشخاص و خانواده ها بستگی دارد.

برنامه داشته  .۱
باشيد  

شروع از صفحۀ ۱۲  

ذخيره  .۲
نگهداريد  

شروع از صفحۀ ۳۶  

اخبار را داشته   .۳
باشيد  

شروع از صفحۀ ۴۳  

وارد کار   .۴
شويد  

شروع از صفحۀ ۴۶  



برنامه اضطراری خانواده

نوشتن يک برنامه اضطراری خانواده نقطۀ شروع خوبی برای آمادگی در 
 شرايط اضطراری است.  

برنامۀ شما بايد همۀ اعضای خانواده تان را در بر 
بگيرد - همين طور حيوانات خانگی!

۱۰ 
م ا قد ا

       ضروری
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از خطرات ناحيۀ خود آگاه شويد.

مکان های وقوع را بشناسيد.
بيرون خانۀ شما  •  

بيرون از محلۀ شما  •  

تماس خارج از ايالت خود را انتخاب کنيد

مسيرهای تخليۀ محل خود را بشناسيد
راه های خروج و راه های جايگزين برای ترک خانه  •  

از مکان های بستن شيرهای تسهيالت خانه 
آگاهی داشته باشيد

آب  •  
گاز  •  
برق  •  

از خط مشی های اضطراری مدارس و 
مراکز مراقبت از سالمندان آگاهی 

داشته باشيد
ذخاير/ پناهگاه اضطراری  •  

حمل و نقل  •  

نقاط امن هر اتاق را برای پناه گرفتن در صورت 
نياز شناسايی کنيد

زير ميزها و ميزکارهای مستحکم  •
کنار ديوارهای داخلی  •  

داروی اضافی

پيش بينی های ويژه ای برای موارد زير داشته باشيد
کودکان  •  
سالمندان  •  

حيوانات خانگی  •  
افراد ازکارافتاده  •  

غير انگليسی زبانان  •  

مانورهای حوادث ساليانه برنامه ريزی کنيد



طرح ارتباطات اعضای خانواده

برای ثبت اطالعات تماس مهم اعضای خانواده تان و 
تماس های خارج از ايالت خود وقت بگذاريد.

اطالعات تماس اضطراری اعضای خانواده

رايانامه تلفن  مکان  نام   

برنامه داشته باشيد

TIP
۱۳

به منظور استفاده از یک ابزار اینترنتی برای 
ایجاد برنامۀ اضطراری برای خانوادۀ خود. 

www.Ready.gov به
مراجعه کنید و به قسمت 

بروید کنید» ایجاد  برنامه  «یک 



اطالعات اضطراری

شماره تلفن نام  تماس ها   

تماس اضطراری شخص محلی  

محل کار بيمارستان های نزديک:   

مدرسه  

خانه  

پزشک خانواده  

اطالعات اضطراری و تماس کارفرما  

اطالعات اضطراری و تماس مدرسه  

سازمان های مذهبی و معنوی  

اطالعات تماس اضطراری خارج از ايالت

نشانی تماس دوم نشانی تماس نخست   

نام نام   

نشانی نشانی   

تلفن محل کار تلفن محل کار   

تلفن خانه تلفن خانه   

تلفن همراه تلفن همراه   

نشانی رايانامه نشانی رايانامه   

شيد
 با
شته
 دا
مه
رنا
ب

۱۴



برنامه داشته باشيد

 طرح فرار از  

تش  آ
ی ز سو

با خانوادۀ خود بنشينيد و يک برنامۀ گام به گام برای فرار از   .۱
خانه در هنگام آتش سوزی ايجاد کنيد. از خانۀ خودتان يک طرح 

بکشيد.

دو راه برای خارج شدن از هر اتاقی، به ويژه اتاق خواب ها،   .۲
طراحی کنيد.

اطمينان حاصل کنيد که هر کسی می تواند تمام قفل ها و پنجره   .۳
ها و درها را با سرعت باز کند.

مطمئن شويد که دستگاه داخل ميله های ايمنی درست و مناسب   .۴
است تا در شرايط اضطراری به سادگی باز شوند.

اگر بايد از پنجرۀ طبقۀ دوم فرار کنيد، مطمئن شويد راه ايمنی   .۵
برای رسيدن به زمين داريد. ساز و کارهای ويژه ای برای 

کودکان و معلوالن داشته باشيد.

برای اطالعات بيشتر در مورد ساختن برنامه های اضطراری به مراجعه 
www.fire.lacounty.gov/SafetyPreparedness.کنيد

۱۵
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مسيرهای فرار از خانۀ خود را ترسيم کنيد.ب

۱۶



HAVE A PLAN
برنامه داشته باشيد

۱۷



اشخاص نيازمند به کمک های ويژه

اطمينان حاصل کنيد که برنامه اضطراری خانوادۀ 
شما نيازهای تمام اعضای خانوادۀ شما را در برمی 

گيرد. تشکيل يک شبکه از همسايگان را برای کمک 
در مواقع اضطراری در نظر داشته باشيد. 
کسانی که ممکن است نياز به حمايت های 

ويژه داشته باشند، عبارتند از:

سالمندان  •

کارگران فصلی  •

زنان باردار يا پدر و مادرهايی که تازه بچه دار شده اند  •

اشخاص زمين گير  •

غير انگليسی زبانان  •

بيماران تازه جراحی شده  •

کسانی که معلوليت های جسمی يا ذهنی دارند  •

اشخاصی که دسترسی به وسيلۀ حمل و نقل ندارند  •

اشخاص که به رژيم غذايی خاصی نياز دارند  •

 تمام اشخاص نيازمند به حمايت های ويژه بايد «هشدار تخليه» 
را «دستور تخليه» قلمداد کنند و ترتيبی بدهند تا 

منطقۀ حادثه ديده را فوراً ترک کنند.

برای اطالعات بيشتر در مورد ساختن طرح های 
اضطراری، از www.espfocus.org بازديد 

کنيد تا نشريۀ ESP را ببينيد: "نکاتی برای اشخاص 
ازکارافتاده يا دچار محدوديت های حرکتی".

هنگامی که راه های آماده شدن برای شرايط 
مردم  به  گيريد،  می  نظر  در  را  اضطراری 
محله هم فکر کنيد و اين که چگونه می توانيد با 
يکديگر همکاری کنيد. نخستين کسانی که بايد 
در شرايط اضطراری به آنها کمک کرد، اغلب 
همسايگان شما، دوستان و همکارانتان هستند.

همسايگان،
به  ای  غيرحرفه  نخست-واکنشگرهای 

عمليات  کل  درصد   70 معمول  طور 

نجات را در حوادث عمده انجام می دهند.

۱۸
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سيل های برق آسا

اخطار سيل برق آسا بدين معناست که امکان 
سيل ناگهانی در منطقۀ شما وجود دارد.

هشدار سيل برق آسا بدين معناست که سيلی 
زود  خيلی  يا  است  وقوع  حال  در  آسا  برق 

رخ خواهد داد.

تخليۀ محل خود

هشدار تخليه 
يا تخليۀ اختياری بدين معناست که زمان آماده شدن برای 

ترک خانه و منطقه رسيده است. خانواده، حيوانات خانگی، 
نيازهای اصلی و مدارک مهم خود را جمع کنيد و به 

دستورالعمل های واکنشگران شرايط اضطراری توجه 
کنيد. اگر شما نيازهای پزشکی خاصی داريد يا توانايی 

حرکت شما محدود است، در هنگام صدور «هشدار تخليه» 
بايد برای ترک منطقه آماده شويد. کسانی هم که اسب يا 

حيوانات بزرگ جثه دارند بايد تخليه را شروع کنند. 

دستور تخليه 
يا تخليۀ اجباری، حکمی است از طرف يکی از دو ادارۀ 
شهربانی يا آتش نشانی مبنی بر اين که فوراً خانه يا محل 

کارتان را ترک کنيد. عدم اجرای دستور تخليه ممکن است 
باعث به خطر افتادن زندگی ديگران، جراحت شخصی يا 

مرگ شود. هنگامی که منطقه را ترک کرديد، ديگر نخواهيد 
توانست که برگرديد تا اين که دستور برداشته شود. 

چنانچه منطقه ای بايد برای مدت زمانی مديد تخليه شده 
باقی بماند، ممکن است به درخواست بخشداری، صليب 

سرخ يک پناهگاه تخليه برپا کند. هنگامی 
که ارزيابی ايمنی کامل شده و پناهگاه آمادگی پذيرش 

کسانی که محل حادثه را تخليه کرده اند داشته باشد، مکان 
پناهگاه تخليه توسط مأموران محلی اعالن خواهد شد.

پناهگاه در خانه 
بدين معناست که ايمن ترين جا درون خانه است. اگر مقامات 

به شما توصيه کنند که در خانه پناه بگيريد، بايد دستگاه 
های تهويه مطبوع و پنکه ها را خاموش کنيد، درزهای 
دور پنجره ها و درها را بگيريد و به راديو گوش بدهيد 
تا مقامات اعالن کنند که خطر رفع شده است. هرگز از 

منطقۀ پناهگاه خود بيرون نزنيد مگر اين که دستورالعملی 
به شما داده شود که بگويد انجام اين کار امن است.

برنامه داشته باشيد

اگر خانه تان را تخليه می کنيد، فراموش نکنيد 
اطالعاتی داخل خانه باقی بگذاريد تا سايرين بدانند 
شما کجا می رويد. اطمينان حاصل کنيد اطالعات 

تماس خارج از منطقه جزو اين اطالعات باشد.

۱۹



فهرست کار تخليه
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بستۀ ذخيره های اضطراری

پول نقد و کارت های اعتباری

اقالم بهداشت شخصی
مسواک و خمير دندان  •  

شامپو و صابون  •  
لوسيون  •  

خوش بو کننده (عطر)  •  
دستمال کاغذی و دستمال توالت  •  

لباس اضافه
برای هر عضو خانواده  •  

۳

۶
۵

۱۰

۹

۲

۱

۷

۸

اقالم مراقبت از حيوانات خانگی
کارت شناسايی و واکسيناسيون  •  

وسيلۀ حمل کننده يا قفس  •  
پوزه بند و قالده  •  
خوراک و آب  •  

اقالم نيازهای ويژه
صندلی چرخدار، عصا و واکر  •  

دارو  •  
سمعک ( و باتری اضافه)  •  

عکس های خانوادگی

فهرست تماس های خارج از ايالت

لوازم کودک
کهنه بچه  •  

دستورالعمل  •  
خوراک  •  

لباس اضافه  •  

۲۰

۴
اسناد مهم

کارت تأمين اجتماعی  •  
گواهی نامۀ رانندگی  •  

گذرنامه  •  
کارت و سوابق پزشکی  •  

اطالعات بيمه  •  



نه  بلی 

آيا فرزندم در هنگام آتش سوزی های   
غيرشهری يا ديگر شرايط اضطراری 

در محل خود پناه داده می شود؟

اگر چنين است، آيا می دانم که چه پيش   
بينی هايی برای تضمين ايمنی فرزندم از 
طرف مدرسه در نظر گرفته شده است؟

آيا مدرسه يک بستۀ ذخيره برای حوادث برای   
فرزند من دارد که از طرف والدين تهيه شده باشد؟

اگر چنين است، آيا اخيراً آن را به روز کرده   
ام به طوری که در شرايط فعلی جاری باشد؟

آيا مدرسه ذخاير اضطراری کافی برای   
مراقبت از فرزند من در دست دارد؟

آيا قادر خواهم بود که فرزندم را از   
مدرسه بردارم، يا کسی را بفرستم 

که او را از مدرسه بردارد؟

آيا فرزندم از محل تخليه خواهد شد؟  

اگر چنين است، آيا می دانم در هنگام   
تخليه فرزندم را به کجا می برند؟ 

اگر فرزندم به داروی خاصی نياز دارد،   
آيا می توان ذخيرۀ کوتاه مدتی از اين دارو 

را برای استفاده در شرايط اضطراری 
در دفتر بهداشت مدرسه نگهداشت؟

آيا اطالعات تماس با مدرسۀ فرزند شما   
در شرايط اضطراری به روز است؟

يمنی    مدرسها در       
چنانچه کودکانی داريد که در شهرستان لس آنجلس 
به مدرسه می روند، اين موضوع برای شما اهميت 

دارد که روگرفتی از طرح مدرسه برای حادثه بگيريد 
و در طرح اضطراری خانوادۀ خود بگنجانيد. طرح 
مدرسه برای حادثه بايد به اين پرسش ها پاسخ دهد:

 با چه کسی بايد تماس بگيرم 
 تا اطالعات من در مورد 
  وضعيت فرزندم به 

روز شود؟ 
___________________________________   نام 

___________________________________   تلفن 

برنامه داشته باشيد

۲۱



تعطيلی عمومی مدارس

پيش از بازگشايی مدرسه
چنانچه يکی از يا تمام مدارس به خاطر شرايط ناايمن جاده يا داليل 

ديگر نتوانند بازگشايی شوند، رؤسای نواحی تعطيل بودن مدرسه 
را اعالن می کنند و مدرسه به ايستگاه های راديوی محلی خبر می 

دهد تا تعطيلی های برنامه ريزی شده را اعالم کنند. اگر شرايط 
اجازه دهد، کارکنان ناحيه شامل متوليان و کارکنان نگهداری و 

دفتری، بازگشت به شرايط عادی کاری را اعالم می کنند.

هنگام بازگشايی مدرسه
هنگامی که مدرسه برای آن روز شروع به کار کرده باشد، 

دانش آموزان تا ساعت معمول خروج در مدرسه می مانند يا تا 
وقتی که توسط يک بزرگسال که نامش در فهرست کارت شرايط 
اضطراری آنها باشد، از مدرسه برداشته شوند. هنگامی که هوا 
بد است، مديران يا ديگر نمايندگان مدارس در محل مدرسه می 

مانند تا وقتی که تمام دانش آموزان از مدرسه برداشته شوند.

هماهنگ کنندگان حمل و نقل مدرسه 
به مدير و متولی خبر خواهند داد اگر شرايط جاده 
در منطقه به معنای اين باشد که دانش آموزان نمی 

توانند در ايمنی کامل مدرسه را ترک کنند. 
اگر زمين لرزه يا حادثۀ ديگری به والدين يا سرپرستان 

اجازه ندهد در هنگام پايان مدرسه دانش آموزان را از مدرسه 
بردارند، دانش آموزان در مدرسه پناه خواهند گرفت. مدارس با 
نگهداری خوراک و ديگر ذخاير برای دانش آموزان و کارکنان 

حاضر، برای اقامت های مدت دار برنامه ريزی می کنند.

تخليۀ مدرسه
اگر الزم باشد مدرسه ای به دليل 

سيل، آتش سوزی، يا ويران شدن تأسيسات تخليه شود، دانش آموزان 
توسط اتوبوس های مدرسه يا ديگر وسائل حمل و نقل به مدرسۀ 
ديگری در ناحيه برده می شوند. والدين و سرپرستان از طريق 

اعالميه های ايستگاه راديوی محلی از تخليه و محل انتقال مطلع 
خواهند شد، جايی که می توانند دانش آموزان را از آنجا بردارند.

شيد
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 دا
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TIP
در شرايط اضطراری، مستقيماً با مدرسه تماس نگيريد.  

خطوط مدرسه به منظور تماس برای کمک اضطراری و هماهنگی 
های تخليه مورد استفادۀ کارکنان قرار می گيرد. به وبگاه دفتر آموزش 

بخشداری لس آنجلس به نشانی www.lacoe.edu مراجعه کنيد و 
 KAVL 610 برای اطالعات در مورد مدارس عمومی به موج های

AM, FM, KFI 640 AM يا KHTS 1220 گوش بدهيد.
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گام های الزم برای 
هامحل کار مثال 

مخاطرات بالقوه و چگونگی 
تأثيرگذاری آنها بر فعاليت های 

کار و کسب خود را بشناسيد.

زمين لرزه  •
آتش سوزی  •
قطع برق  •

سيل  •
خسارت آب گرفتگی  •

سرقت   •
خطر امنيتی  •

شروع به تهيۀ يک طرح 
پيوستگی کار در حادثه کنيد.

فهرست تماس های شرايط اضطراری  •
تماس های کليدی  •

سوابق حياتی  •
تجهيزات حساس  •

مکان های جايگزين برای کار را شناسايی کنيد  •

در انبار موجودی ذخيره کنيد، و 
کارکنان را ترغيب کنيد تا ذخاير 

اضطراری در هنگام کار داشته باشند.

کمک های اوليه  •
خوراک  •

آب  •
چراغ روشنايی  •
وسايل ارتباطی  •

ابزار  •
بهداشت و تنظيف  •

گام هايی که می توانيد برداريد 
تا خرابی بالقوۀ ساختمان را 
کمتر کنيد، شناسايی نماييد.

با مالک ساختمان صحبت کنيد  •
درخواست بازرسی های ايمنی کنيد  •
با رئيس آتش نشانی مشورت کنيد  •

برنامۀ «بيفتيد، بپوشانيد و نگه 
داريد!» را تمرين کنيد.

زير ميز کار  •
زير ميز  •

دور از پنجره ها  •
در ارتفاع پايين بمانيد  •

گردن و سر خود را بپوشانيد  •

هنگامی که خطر گذشت، نخست به افراد 
آسيب ديده رسيدگی کنيد و سپس دنبال 

ويرانی های جدی به ساختمان خود بگرديد.

به مسائل امنيت جانی بپردازيد.  •
به امنيت بيرونی ساختمان بپردازيد.  •
به امنيت درونی ساختمان بپردازيد.  •

ارزيابی جزئی تری از ساختمان انجام دهيد.  •
جايی برای جلسه گذاشتن داشته باشيد  •

طرح خود را به کار بياندازيد تا فعاليت 
های کار و کسب خود را از سر بگيريد.

يک ارزيابی دقيق از آسيب پذيری خود در برابر مخاطرات انجام دهيد  •
با کارکنان و مشتريانتان در مورد طرح خود گفت و گو کنيد  •
منابعی را که الزم است در جامعۀ خود بهبود ببخشيد، بيابيد  •

با انجام تمرين های عالی، کيفيت طرح حادثه خود را افزايش دهيد  •

برنامه داشته باشيد

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۲۳
مبنای اطالعات اين برگ، کتابچۀ «هفت گام تا يک کار و کسب ضد زمين لرزه» (The Seven Steps to an Earthquake Resilient Business) بوده است. 

برای راهنمای کامل به www.earthquakecountry.org مراجعه کنيد.



اطمينان حاصل کنيد محل عبادت شما يک طرح اضطراری به 
روز شده داشته باشد. تصميم بگيريد که محل عبادت شما به يک 

 حادثۀ عمده چه واکنش نشان بدهد  
و به جامعۀ مذهبی خود آموزش دهيد تا به 

اجرای طرح های شما ياری برسانند. 

خطرات و مخاطرات بالقوه را شناسايی کنيد  •

ساختمان خود را برای حادثه آماده کنيد  •

برای تخليۀ ساختمان برنامه ريزی کنيد  •

به کارکنان آمادگی و واکنش در برابر حادثه را آموزش دهيد  •

برای کمک به گرد هم آيی مذهبی خود   •
پس از حادثه آمادگی داشته باشيد

برای کمک به ساير اعضای جامعۀ خود آمادگی داشته باشيد  •

يک شبکۀ درختی از همۀ شماره تلفن ها درست کنيد  •

برای هر گروهی از اعضا يک سردسته بگماريد   •
تا محل عبادت را از نيازمندی ها آگاه نمايند

گردهم آيی مذهبی خود را در برابر حادثه آماده سازيد

برای اطالعات بيشتر در مورد آمادگی و يک الگوی طرح 
حادثه برای نهادهای مذهبی، لطفاً به وبگاه شبکۀ شرايط 

www.enla.org :اضطراری لس آنجلس مراجعه کنيد
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برنامه ريزی برای آب

برای تهيۀ سالم ترين و قابل اطمينان ترين ذخيرۀ اضطراری 
آب، توصيه می شود از بطری های آب موجود در بازار 

خريداری کنيد. آب بطری ها را در ظرف اصلی نگهداريد 
و تا زمان نياز به استفاده، آنها را باز نکنيد. فراموش نکنيد 

به تاريخ انقضا يا تاريخ «مصرف تا ...» توجه کنيد.

يک فرد با فعاليت معمولی به نوشيدن دست کم حدود دو ليتر آب   •
در روز نياز دارد. کودکان، مادران پرستار کودک، و ديگران 

ممکن است بيشتر نياز داشته باشند.

گرمای زياد هوا می تواند نياز به آب را دو برابر کند.  •

دست کم يک گالن (نزديک ۴ ليتر) برای هر نفر در هر روز،   •
به منظور نوشيدن و آشپزی، ذخيره کنيد.

آب را در ظروف کامًال شسته شدۀ پالستيکی، شيشه ای يا فلزی   •
لعاب دار ذخيره کنيد.

آب ذخيره شده در ظروف خود را هر شش ماه استفاده و تجديد کنيد.
بطری های آبی را که از بازار تهيه کرده ايد، 

هر ۱۲ ماه استفاده و تجديد کنيد.

برنامه داشته باشيد

هشدار
آب دخيره شده در آب گرم کن ها 
پيشگيری  برای  است.  داغ  بسيار 
کنيد! احتياط  جراحت،  از 

اطالعات بيشتر در مورد ذخيرۀ آب و غذا به 
صورت رايگان در نشريۀ ESP به نام «گام 

 Family Steps to) «های خانواده برای نجات
Survival) به نشانی www.espfocus.org يا 

در تماس با ۱۱۶۶-۹۷۴ (۲۱۳) در دسترس است.

TIP

۲۵

آب موجود در آب گرم کن می تواند يک منبع آب باشد. برق يا گاز (منبع 
حرارت) آب گرم کن را قطع کنيد و بگذاريد خنک شود. هنگامی که آب الزم 

داريد، ظرفی زير آب گرم کن بگذاريد و شير تخليه زير تانک را باز کنيد.
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۲۶

عمومی  تسهيالت

مراقب ايمنی باشيد و خطر نکنيد.
با دقت دور ملک خود قدم بزنيد؛ به دنبال سيم های برق قطع 
شده، نشتی آب و گاز و خرابی های وارده به ساختمان باشيد. 

وارد ساختمان های به شدت تخريب شده نشويد، مخصوصاً اگر 
تنها هستيد. منتظر کمک شويد و از لوازم ايمنی استفاده کنيد.

بستن گاز
مکان کنتور گاز را ياد بگيريد و 

اين که چگونه شير ورودی را ببنديد. شير ورودی گاز را 
نبنديد مگر اين که بو يا صدای نشتی گاز را بشنويد. 
اگر «گاز طبيعی» (لولۀ انشعابی از خيابان) داريد 

شير باز و بست اصلی نزديک کنتور روی لولۀ ورودی قرار 
دارد. با استفاده از يک آچار، با دقت شير را يک ربع دور 
در يکی از دو جهت بچرخانيد به طوری که ميله عمود بر 
لوله قرار گيرد. خط اکنون بسته شده است. برای شکستن 

عايق شيرهای باز و بستی که پوششی از رنگ دارند، بايد 
به آرامی ضربه زد؛ نيرو وارد کردن به شير می تواند اين 
عايق را بشکند. اگر پروپان (کپسول گاز) داريد، اگر ايمنی 
داشته باشد، شير اصلی خروجی را ببنديد. برای بستن شير 

آن را به راست (موافق عقربه های ساعت) بچرخانيد.



به خاطر داشته باشيد - اگر به نشت گاز مظنون هستيد، با هيچ 
کليد برقی کار نکنيد. برای قطع برق خانۀ خود، نخست يک يک 
کليدها، و بعد کليد اصلی، را قطع کنيد. برای وصل دوبارۀ برق، 

نخست کليد اصلی و سپس کليدهای فرعی را وصل کنيد.

قطع کردن برق
هر عضو مسؤول خانوادۀ شما بايد بداند جعبه کليد برق کجاست 

و کدام کليد برق ورودی خانۀ شما را کنترل می کند. اين کليد 
را ممکن است روی تخته کليد برق پيدا کنيد يا به طور جداگانه 

نزديک کنتور تعبيه شده باشد.

برنامه داشته باشيد

بستن آب
شير ورودی آب بايد در مکانی باشد که آب مصرفی وارد خانه 

می شود. اين موضوع را با شرکت آب مربوطه در ميان بگذاريد 
که اگر برای چرخاندن شير به وسيلۀ خاصی نياز است، تعيين 

کنند. نصب يک شير ورودی را نزديک خانۀ خود در نظر داشته 
باشيد تا در هنگام نشتی يا ترکيدگی لوله های داخلی به شما 

کمک کند. آب برای زنده ماندن ضروری است، ولی در شرايط 
اضطراری ممکن است محدود باشد يا در دسترس نباشد. ذخيرۀ 

درست آب مهم ترين بخش طرح اضطراری شما است.

۲۷



نقشۀ مکان های شيرهای باز و بست تسهيالت عمومی را بکشيد؛ که 
شامل آب، برق و گاز می شوند.
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برنامه داشته باشيد

۲۹



فراموش نکنيد همۀ سگ ها و گربه ها قالده   •
داشته باشند و مدرک شناسايی معتبر آن ها 

به آن محکم بسته شده و محفوظ باشد.

شماره تلفن و نشانی پناهگاه موقت خود   •
را به قالدۀ آنها بچسبانيد. 

اگر پناهگاه موقتی را شناسايی نکرده ايد، نام و   •
شماره های يکی از دوستان يا بستگان را که کامًال 

خارج از منطقۀ آسيب ديده باشد، اضافه کنيد.
ريزتراشه (ميکروچيپ) های شناسايی قوياً برای همۀ حيوانات 

خانگی توصيه می شوند - و در مناطق وابسته به شهرستان 
لس آنجلس برای سگ ها الزامی است. برای اطالعات بيشتر با 

 (Animal Care & Control) «کنترل و مراقبت از حيوانات»
به شمارۀ ۴۸۸۲-۷۲۸ (۵۶۲) يا دامپزشک خود تماس بگيريد.

سازی  آماده 
ت نا ا حيو

سگ، گربه، و ساير حيوانات کوچک
چه برای يک روز و چه يک هفته از خانه دور هستيد، به 

ذخيره های ضروری برای حيوانات خانگی خود نياز خواهيد 
داشت. اقالم مربوطه را جايی در دسترس نگهداريد و در 

ظرف های محکم ذخيره کنيد که بتوان آنها را به آسانی حمل 
کرد (کيسه های برزنتی، سطل زباله های دردار، و جز آن.) 

هميشه دارو و خوراک منقضی نشده در خانه داشته باشيد. 
اطمينان حاصل کنيد که همۀ حيوانات خانگی 

شما به روشنی شناخته می شوند.

TIP
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۳۰

ريزتراشۀ حيوان خانگی خود را به ثبت برسانيد 
و شماره تلفن نگهدارندۀ اطالعات را همراه 

با مدارک مهم تخليه نزد خود نگهداريد.



برنامه داشته باشيد

اسب و حيوانات بزرگ

آمادگی اضطراری برای همۀ حيوانات اهميت دارد، ولی آمادگی 
برای اسب ها و حيوانات بزرگ به دليل بزرگی آنها و نياز به وسايل 

حمل و نقل مخصوص اهميت ويژه دارد.

اسب ها بايد در اولين فرصت پس از اعالم هشدار تخليه از محل 
تخليه شوند. منتظر دستور تخليه نشويد. اگر آماده نباشيد يا بخواهيد تا 
دقيقۀ آخر صبر کنيد، ممکن است مجبور شويد حيوانات را پشت سر 
جا بگذاريد. اين نکات را در هنگام آماده کردن طرح تخليۀ خود در 

نظر بگيريد:

طرح تخليه حيوانات
پيش از شرايط اضطراری، ترتيبی بدهيد تا بتوانيد حيوانات خود   •

را در دو مکان متفاوت با فاصلۀ زياد از يکديگر پناه دهيد.   

اگر حيوانات بزرگ داريد، هنگامی که هشدار تخليه را می   •
شنويد، محل را تخليه کنيد. 

اسب ها را با يدک کش و کابل رابط تربيت کنيد تا با اين فرايند   •
راحت باشند.

کاميون و يدک کش خود را در شرايط ايمن و آماده به کار   •
نگهداريد (با باک بنزين پر). اگر کاميون يا يدک کش نداريد، از 
پيش ترتيباتی بدهيد که کسی حيوانات شما را از محل تخليه کند.

کسی که قرار است حيوانات شما را تخليه کند، بشناسيد. فراموش   •
نکنيد شماره تلفن، شمارۀ گواهی نامۀ رانندگی کاليفرنيا و ديگر 

اطالعات مربوطه را با کسی که اسبتان را از محل تخليه می 
کند، رد و بدل کنيد. جايی را که حيوانات شما برده خواهند شد، 

بشناسيد. 

پيش از شرايط اضطراری با همسايگان خود شبکه ای برقرار   •
کنيد. با هم همکاری کنيد تا به کسانی که در خيابان شما حيوان 

خانگی يا اسب دارند ولی يدک کش اسب ندارند يا در زمان 
بروز شرايط اضطراری در خانه نيستند، ياری برسانيد.

قسمت کنترل و مراقبت از حيوانات در 
بخشداری لس آنجلس يک برنامه واکنش در 
شرايط اضطراری دارد که مأموران کنترل 
حيوانات و داوطلبانی را دربرمی گيرد که 

برای رسيدگی به حيوانات کوچک و بزرگ 
در شرايط اضطراری آموزش ديده اند. 

برنامه واکنش در شرايط اضطراری گروه 
های آموزش ديدۀ متخصص و مجهزی 

دارد، که عبارتند از پشتيبانی ميدانی 
 Animal Rescue) نجات حيوانات

Field Support)، گروه واکنش برای 
 Equine Response) اسب ها

Team - ERT)، و گروه حوزه نجات 
 Department Animal)حيوانات

.(Rescue Team - DART

 برای اطالعات بيشتر به وبگاه آنها 
مراجعه کنيد:

www.animalcare.lacounty.gov TIP
۳۱

خاموش کننده های آتش را نزديک ورودی های انبار کاه و 
اطراف اصطبل ها نصب کنيد تا در هنگام آتش سوزی انبار کاه 

به راحتی در دسترس باشند. اگر ممکن است، يونجه و گياه خشک 
را بيرون از انبار در يک محل خشک سرپوشيده ذخيره کنيد.



خطرات ممکن برای حيوانات پس از حادثه

خطرات پس از آتش سوزی برای حيوانات عبارتند از: سوختگی يا 
بريدگی دست و پا، خوردن يا تنفس کردن مواد يا تفاله های سمی، 

فرار به دليل فروافتادن حصارها يا ويرانی های ديگر، از دست رفتن 
پناهگاه و حفاظ، و نبود ذخيرۀ آب، برق و ساير خدمات. خطرات 

مشابه پس از زمين لرزه يا ديگر حوادث نيز وجود خواهند داشت. 

هنگامی که بحران تمام شد، ممکن است پيش از اين که بتوانيد به 
خانه برگرديد، مقداری وقت داشته باشيد. حتی اگر خانۀ شما صدمه 
ای نديده و به شما اجازۀ برگشت داده شده باشد، ممکن است منطقه 

برای حيوانات خانگی ايمن نباشد. بازديدهای بازرسان و کارگران را 
جلو بياندازيد و ترتيبی بدهيد تا برای حيوان خانگی شما مکان ايمنی 

فراهم شود، جايی که در امنيت و 
خارج از شعاع صدمات باشند. 

به خاطر داشته باشيد هنگامی که حيوانات به محيطی دگرگون شده 
برمی گردند، مضطرب، گيج و به راحتی ناآرام خواهند شد. سعی 

کنيد خونسرد باشيد و تا آنجا که ممکن است، کارهای عادی خود را 
پی بگيريد.
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ESP اطالعاتی  نشريۀ 
به حيوانات  سازی  آماده  مورد   در 
صورت رايگان در اينترنت به نشانی
WWW.ESPFOCUS.ORG

موجود است.
۳۲



پناهگاه در محل برای حيوانات بزرگ

پناهگاه در محل بدين معناست که در ملک خود بهترين پناهگاه ممکن را 
برای اسب ها / چارپايان خود فراهم کنيد، اگر نمی توانيد آنها را از محل 
تخليه کنيد. ما راهبرد پناهگاه در محل را برای حيوانات بزرگ تأييد نمی 

کنيم.  

اگر مجبور هستيد در محل پناهگاه درست کنيد:

اسب ها را سرگردان رها نکنيد - ممکن است به طويله يا انبار کاه   •
در حال سوختن بازگردند. اسب های سرگردان همچنين مشکالت 

جدی برای نخستين واکنشگران ايجاد می کنند.

فضای باز کافی در نظر بگيريد - توصيۀ اداره آتش نشانی   •
شهرستان در حال حاضر داير بر ۲۰۰ فوت (۶۰ متر) فضای باز 

دور تا دور ملک شما است.

اسب ها را به منطقه ای با فضای باز کافی از نظر درخت و بوته   •
ببريد - آغل اسب های شما بايد  از لوله های فلزی، و نه PVC يا 

چوب، ساخته شده باشد.

در نظر داشته باشيد که اين چيزها را نزديک 
آغل اسب ها داشته باشيد:

تلمبۀ آتش نشانی  •

ژنراتور  •

چند نوع بيل که در جاهای حساس در اطراف ملک گذاشته باشيد،   •
تبر، کج بيل، شن کش، جاروب و غيره.

چند نردبان بلند که در دو طرف خانه گذاشته شده و آمادۀ استفاده در   •
نزديک طويله باشند. 

راديوی دستی AM/FM با باتری اضافی   •

راديوهای FRS دستی (واکی تاکی) و گيرندۀ دستی با باتری   •
اضافی

ماسک، عينک ايمنی، دستکش کار و دستمال  •

از تسمه های چرمی استفاده کنيد، نه نايلونی.  •

TIP

برنامه داشته باشيد

۳۳

نشانی ها و شماره تلفن های مهم را کنار تلفن 
در خانه و در طويله به ديوار بزنيد.



شيد
 با
شته

 دا
مه
رنا
 از اين صفحات برای ترسيم راه های خروج از مخاطرات و از محلۀ ب

خود استفاده کنيد.

۳۴



HAVE A PLAN
HAVE A PLAN
برنامه داشته باشيد

۳۵



برای ذخيره  های  بسته 
حوادث 

بستۀ ذخيره برای حوادث، دسته ای از اقالم بسته بندی شده است که سطح 
ايمنی و سالمتی خانوادۀ شما را در هنگام يک حادثه ارتقا خواهد داد. اين 

بسته ها را می توان در شکل ها و اندازه های متنوعی خريداری کرد يا در 
خانه تهيه کرد. می توانند به اندازۀ يک ست صورت تراشی کوچک باشند که 

در جعبه داشبورد ماشين جا می شود يا به اندازۀ يک درام ۵۰ گالنی برای 
محل کارتان بزرگ باشند. 

به طور کلی، حمل و نقل بسته ها بايد آسان باشد و تا آنجا که ممکن است، 
سبک باشند. شما می توانيد بسته های زيادی داشته باشيد، 

که هر کدام برای منظور متفاوتی مناسب باشند.

خانه

کار

مدرسه

عبادتگاه

اتومبيل

يک راديوی هواشناسی NOAA برای تمام مخاطرات خريداری 
کنيد، و نحوۀ کار با آن را فرابگيريد. از پيش تعيين کنيد که چگونه 

می خواهيد از آخرين اطالعات اخطارها، اعالم خطرها و هشدارهای 
هواشناسی در مورد سيل ها و سيل های برق آسا باخبر بمانيد.

۳۶

ريد
هدا
نگ

ره 
ذخي



ذخيره نگهداريد

۱۰ 
ضروری  ذخيرۀ 
اضطراری شرايط  برای    

ذخيرۀ مواد بهداشتی و تنظيف ۱۰

ابزار ( آچار، نوار تفلون، کپسول آتش نشانی، 
دستکش مقاوم، سوت) ۹

لباس و کفش های مقاوم ۸

پول نقد و اسناد مهم
(اسکناس های کوچک و پول خرد، شناسنامه 

ها، بخشودگی های مالياتی، اسناد رسمی، 
عناوين، اوراق بيمه، کارت های پزشکی)

۷

دارو
(با نسخه و بدون نسخه)

۶

راديو (و باتری اضافه) ۵

چراغ قوه (و باتری اضافه) ۴

جعبۀ کمک های اوليه و دستورالعمل ها ۳

خوراک برای ۳ تا ۱۰ روز
(شامل غذای حيوانات خانگی)

۲

آب برای ۳ تا ۱۰ روز
(يک گالن برای هر نفر در هر روز)

۱

به عنوان يک حداقل، ذخيره های اضطراری شما 
دست کم بايد اين 10 قلم ضروری را داشته باشد. 

TIP بهترين نوع کپسول آتش نشانی برای خريد، نوع
ABC است که مايعات قابل احتراق و آتش سوزی 
های الکتريکی را پوشش می دهد. فراموش نکنيد 
تاريخ انقضای روی خاموش کننده را بررسی کنيد.

۳۷



ريد
هدا
نگ

ره 
ذخي

۳۸

ذخيرۀ مخصوص خودتان را تهيه کنيد!

اقالمی را در بستۀ حوادث خود قرار دهيد که به آسايش و خودبسنده 
بودن خانوادۀ شما پس از حادثه کمک کنند، می توانيد اين چيزها را 

اضافه کنيد: 
خوراک پزی سفری، سوخت، ظروف خوراک پزی، فويل   •

آلومينيومی، فنجان و بشقاب يکبار مصرف، و لوازم پالستيکی 
آشپزخانه

پتوی اضطراری و کيسه خواب  •

وسيلۀ حمل حيوان خانگی و ذخيره های مربوطه  •

کليدهای اضافه برای خانه، ماشين و گاوصندوق  •

فهرست شماره تلفن های اضطراری  •

توالت سفری، دستمال توالت و کيسه پالستيکی  برای پسماندهای   •
انسانی

قطب نما    •

خودکار، مداد، صفحه کاغذ  •

اسباب بازی، مداد رنگی و کتاب برای مشغول نگهداشتن کودکان  •



 ذخاير
 خوراک

کمک  جعبۀ 
 های اوليۀ اصلی

غذاهايی را انتخاب کنيد که به يخچال 
نياز ندارند و بدون يا با مقدار کمی آب 

تهيه می شوند. اقالم خوراکی انتخاب 
کنيد که متراکم و سبک، و زيرمجموعه 

ای از ميان غذاهای زير باشند:

کنسرو آمادۀ گوشت، ميوه و سبزيجات  •
قوطی های آب ميوه، شير و سوپ   • 

     (اگر پودری باشند، آب بيشتری برداريد)
شکر، نمک و فلفل فله ای  •

غذاهای پرانرژی مانند خمير بادام زمينی، ژله،   • 
     بيسکويت، خواروبار، گرانوال، آجيل ميوه ای

غذا برای کودکان، سالمندان، و   • 
     افرادی که رژيم غذايی خاصی دارند

خوراک هايی برای زمان های آرامش/  • 
      هيجان در مقادير اندک مانند انواع 

      بيسکويت، آب نبات، صبحانۀ غالت شيرين، 
     آب نبات چوبی، قهوه فوری، چای کيسه ای

دربازکن دستی  •
چاقوی همه کاره  •

(bleach) مايع گندزدای خانگی  • 
     برای ضدعفونی کردن آب آشاميدنی

لفاف پالستيکی  •
کيسه پالستيکی با در قابل آب بندی  •

فراموش نکنيد اقالم شخصی را که هر روز 
به آنها نياز داريد، برداريد. يک جعبۀ کمک 
های اوليۀ اصلی بايد شامل اين اقالم باشد: 

 
گاز سوختگی استريل يکبارمصرف  •

نوار چسب  •
آب اکسيژنه، بتادين  •

گاز پانسمان ۴*۴ (استريل و   • 
     غيراستريل)، حلقۀ گاز پانسمان

نوار زخم بندی (باند) از همه نوع  •
کيسه يخ  •

بانداژ مثلثی، بانداژ کشی  •
پد چشمی  •

قيچی  •
پنبه گلوله ای، گوش پاک کن،  • 
      اپليکاتور پنبه ای  (۱۲ تايی)

پنس  •
چراغ قوۀ قلمی  •

دماسنج  •
سنجاق قفلی و نخ و سوزن خياطی  •

اختياری: داروی مسکن و داروی گوارشی بدون نسخه  •
دستمال نظافت (towelettes) ضدباکتری  •

کمپرس بندآورندۀ خون ريزی  •
پماد سوختگی  •

(CRP Shield) ماسک جيبی  •
پماد تری بيوتيک  •

 (Earplugs) گوشی  •
داروهای بدون نسخه  •

ذخيره نگهداريد

۳۹
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 نسبت های الزم برای تصفيۀ آب با 
مايع گندزدای خانگی 

بيشتر ارائه کنندگان تسهيالت عمومی فقط مسؤول تعميرات کنتور خود 
هستند. آنها نمی توانند آسيب های وارده به لوله ها يا سيم کشی برق 

را تعمير کنند. با اين حال، ممکن است پيش از اتصال مجدد تسهيالت 
عمومی به تعميراتی نياز باشد. صبور باشيد و منتظر اجازۀ مقتضی از 

طرف شرکت های ارائه کنندۀ تسهيالت يا مأموران بهداشت بمانيد.

بع   منا
آشاميدنی آب   

در شرايط اضطراری می توانيد از آبی که از قبل در 
مخزن آب گرم کن، سيستم لوله کشی، و قالب های يخ هست استفاده کنيد. 

از آب مخزن سيفون توالت استفاده نکنيد.
با باز کردن توپی پايين مخزن، به آب موجود در آب گرم کن دسترسی   •

پيدا کنيد، يک شلنگ آبياری به آن وصل کنيد و آب را با يک صافی 
قهوه  يا پارچۀ تميز صاف کنيد.

پيش از دسترسی به آب موجود در سيستم لوله کشی، شير ورودی /   •
باز و بست آب خانه، مجتمع مسکونی يا آپارتمان را پيدا کنيد و آب را 

ببنديد..

استخرها، چشمه های آب معدنی و منابع مشابه آب فقط برای مصارف   •
بهداشتی قابل استفاده هستند. از اين منابع آب ننوشيد..

مايع گندزدای افزودنیکيفيت آب

۱ کوارت (حدود يک ليتر)

۱ گالن (کمتر از ۴ ليتر)

۵ گالن (۱۹ ليتر)

۴ قطره

۱۶ قطره

۱ قاشق چايخوری

پس از افزودن مايع گندزدا، ظرف آب را تکان بدهيد يا به 
هم بزنيد. بگذاريد پيش از نوشيدن ۳۰ دقيقه ثابت بماند.

۴۰



 فهرست کار بسته ذخيره حوادث 
برای حيوانات خانگی

برچسب نام و شماره تلفن برای قالده و يراق 

افسار، يراق، دستکش و وسيلۀ حمل برای  
انتقال سالم و مطمئن حيوانات خانگی

آب و غذا برای ۳ تا ۱۰ روز  

تدارکاتی مانند کاسه، گهواره و تشت گربه، دربازکن  
دستی، درپوش های فويل يا پالستيک برای قوطی ها

ذخيرۀ دارو برای ۳ تا ۱۰ روز سوابق پزشکی  
نگهداری شده در يک محفظۀ ضدآب 

عکس های جديد از حيوانات خانگی تان  
برای استفاده در صورت گم شدن آنها

اطالعات زمان بندی غذادهی، وضعيت بيماری، مشکالت  
رفتاری، و نام و شماره تلفن دامپزشکتان، برای وضعيتی که 

مجبور شويد حيوان خانگی تان را به جای ديگری بفرستيد. جای 
خواب و اسباب بازی های حيوان خانگی تان را فراموش نکنيد!

جعبۀ کمک های اوليه (شامل بانداژهای کوچک و  
بزرگ با نوار کشی، قيچی، پنس، گوش پاک کن، پماد 

آنتی بيوتيک، چشم شوی نمکی، و آب اکسيژنه)

شناسايی  های  برچسب 
يراق  حمل،  وسيله   روی 

و افسار را فراموش نکنيد.

TIP
هنگامی که هشدار تخليه داده می شود، حيوانات کوچک 

را جمع و محبوس کنيد تا بتوان آنها را سريع در صندوق 
گذاشت. گربه ها را فقط در وسيلۀ حمل سيمی يا پالستيکی 

جابه جا کنيد؛ در آغوش خود حمل نکنيد. با يک پارچۀ سبک 
وسيلۀ حمل را بپوشانيد، که کمک می کند گربه ها ساکت 

بمانند. به خاطر داشته باشيد که حيوانات ممکن است در 
شرايط اضطراری عصبی شوند و فراموش نکنيد اقالم ايمنی 

مانند دستکش کار در بستۀ اضطراری خود داشته باشيد.

۴۱

ذخيره نگهداريد



 فهرست کار بستۀ ذخيره حوادث 
حيوانات بزرگ و اسب

تسمه افسار با برچسب شناسايی و  
افسار و طناب برای هر اسب.

فرم های واکسيناسيون و شناسايی  
با عکس های جديد.

خوراک، سطل غذاخوری، و  
دارو برای ۷ تا ۱۰ روز.

اطالعات در مورد زمان بندی غذادهی،  
وضعيت بيماری، مشکالت رفتاری و نام و 

شمارۀ دامپزشک شما برای وضعيتی که مجبور 
شويد اسب خود را به جای ديگری بفرستيد.

جعبۀ کمک های اوليه با لفاف. 

نوار چسب پارچه ای برای نوشتن  
مشخصات روی افسار اسب.

کاله چراغ دار (هنگام کار با حيوانات  
بزرگ خيلی بهتر از چراغ قوه است).

TIP اطالعات اسب خود را
در ريزتراشه ثبت کنيد.

۴۲
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اهميت دارد که بدانيد بخشداری لس آنجلس 
چگونه پيش از، در طول، و پس از شرايط 

اضطراری در جامعه اطالع رسانی می 
کند. در زير به برخی راه هايی اشاره می 

شود که شما می توانيد از آنها انتظار 
اطالعات اضطراری مهم داشته باشيد:

اخبار را داشته باشيد

TIP
LA County

Alert.lacounty.gov

۳. رسانه های بازرگانی
برای اطالع از اخبار آماده باش اضطراری منطقه ای در حوزۀ 

شهرستان لس آنجلس به ايستگاه های پخش اخبار اضطراری 
گوش بدهيد. از آنجا که احتمال قطع برق در شرايط اضطراری 

وجود دارد، دست کم يک راديوی قوه ای در خانۀ خود داشته 
باشيد.

۴. راديوی آماتوری
خدمات ارتباطات حوادث شهرستان لس آنجلس (DCS) با 

متصديان بی سيم تازه کار در سرتاسر شهرستان همکاری می کند 
تا ارتباطات قابل اطمينان در شرايط اضطراری فراهم شود. برای 

اطالعات بيشتر در مورد DCS با ايستگاه شهربانی محل خود 
تماس بگيريد.

۵. وبگاه ها  
 ،www.nws.noaa.gov ،وبگاه هايی مانند خدمات ملی هواشناسی

به شما اجازه می دهند برای خوراک های اينترنتی ثبت نام کنيد که 
مستقيماً به رايانۀ شما فرستاده می شوند. برای اطالعات به روز شدۀ 
شهرستان پس از يک حادثه، به www.lacounty.info مراجعه 

کنيد. 
وبگاه LA County موقعيت پناهگاه ها و ديگر اطالعات ضروری 

نجات را فهرست خواهد کرد.

(EAS) ۱. سيستم آماده باش اضطراری
اطالعات شرايط اضطراری مستقيماً توسط اداره شهربانی 

شهرستان لس آنجلس پخش می شود. 
در مورد اتفاقات اضطراری و شرايط نگران کنندۀ گسترده، پيامی 

از طريق پخش در ايستگاه های راديو و تلويزيون برای اطالع 
عموم منتشر می شود. ممکن است پيشتر اين پيام ها را ديده باشيد 

که که پيام هايی صوتی هستند با متونی که روی صفحه نمايش 
تلويزيون حرکت می کنند.

۲. آماده باش به شهرستان لس آنجلس 
(ALERT LA COUNTY يا)

Alert LA County يک سيستم اطالع رسانی انبوه به جامعه 
است که در شرايط اضطراری برای تماس با ساکنان و مشاغل 
شهرستان به وسيلۀ پيام های ضبط شدۀ تلفنی، پيامک و رايانامه 

 IP به کار برده می شود. برای ثبت تلفن همراه، شماره تلفن برای
www.lacounty. صداگذاری شده و نشانی رايانامه به وبگاه
gov برويد و روی پيوند “Alert LA County” تليک کنيد.

۴۳

به خاطر داشته باشيد که راديوی اتومبيل 
شما شايد آسان ترين راه برای گوش دادن 

به پخش اخبار اضطراری باشد.



وسايل ارتباط جمعی، شامل تلويزيون، راديو، تلويزيون های کابلی، تلويزيون 
ماهواره ای و راديوی پخش ماهواره ای پيام های آماده باش اضطراری 

خواهند فرستاد. 

ايستگاه های راديوی منطقه پخش اخبار اضطراری را در مجموعه ای از 
منابع شامل سيستم آماده باش اضطراری شهرستان لس آنجلس، راديوی 

هواشناسی NOAA، راديوی اجرای قوانين کاليفرنيا و راديوی اداره مديريت 
بحران فدرال (FEMA) زير نظر دارند.

KFI640 AMLos Angeles

KNX1070 AMLos Angeles

KFWB980 AMLos Angeles

KROQ106.7 FMLos Angeles

KHTS1220 AMSanta Clarita

KRLA870 AMLos Angeles

KCBS93.1 FMLos Angeles

KABC790 AMLos Angeles

KAVL610 AMAntelope Valley

به جلسات محله ای برويد. 
با همسايه ها دربارۀ طرح های آنها 

صحبت کنيد و تشويقشان کنيد تا با هم 
طرحی تهيه کنيد. در مورد کمک به 

يکديگر در هنگام آماده شدن برای ترک 
محل در زمانی که مقامات برنامه هايی 

برای تخليۀ ساکناِن در معرض خطر 
اعالم می کنند، با هم به توافق برسيد.

۴۴
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 از اين صفحه استفاده کنيد تا مکان های اطالعات محلی در محله را ثبت کنيد. 
فراموش نکنيد مکان نزديکترين کتابخانه های عمومی شهرستان را هم بنويسيد.

۴۵

اخبار را داشته باشيد



TIP

 شبکه 
  های محلی

برپاکردن شبکه های محلی مانند اخطار محلی پيش از حادثه 
می تواند به شما کمک کند پس از حادثه اطالعات خوب و قابل 
اعتمادی دريافت کنيد. محلۀ خود را سازماندهی و آماده کنيد تا:

از کودکان و سالمندان مواظبت کنيد.  •

از کسانی که مشکالت حرکتی يا ازکارافتادگی دارند،   •
مواظبت کنيد.

حيوانات خانگی خانه ها را نجات دهيد.  •

شبکه های درختی تلفن را فعال کنيد.   •

تسهيالت عمومی خانۀ همسايه ای را که حضور ندارد ببنديد.  •

آموزش گروه واکنش اضطراری محله (CERT) ببينيد.  •

کمک های اوليه و CPR بياموزيد.  •

يک متصدی بی سيم تازه کار شويد.  •

در مورد منابعی که از قبل در محله داريد، اطالع کسب کنيد.  • ويد
 ش
کار

رد 
وا

برای اطالعات بيشتر در مورد 
 ESP آمادگی در محله ، برنامۀ
AWARE برای محالت را از 

www.espfocus.org دانلود کنيد.

۴۶

شبکه های محلی بايد دست کم سالی يک بار جلسه داشته 
باشند تا صورت کارها را به روز کنند، ساکنان جديد را 
در فهرست بگنجانند، و طرح هايشان را برای همکاری 

با کسانی که مشکالت حرکتی دارند، به روز کنند.



 گروه واکنش  
CERT - اضطراری محله

برنامۀ گروه واکنش اضطراری محله (CERT) ساکنان را در 
خصوص آمادگی در برابر حوادث و مخاطراتی که می تواند 

منطقۀ آنها را تحت تأثير قرار دهد، آموزش می دهد. شما مهارت 
های پايۀ واکنش در برابر حوادث را فرا خواهيد گرفت، مانند 

ايمنی در هنگام آتش سوزی، جست و جو و نجات سطحی، 
سازمان دهی گروه، و عمليات پزشکی در حوادث. با استفاده 
 CERT از تمرينات عملی و آموزش های کالسی، اعضای

فراخواهند گرفت تا پس از حادثه و در زمانی که واکنشگران 
حرفه ای برای کمک فوری در دسترس نيستند، به همسايگان و 

همکاران خود کمک کنند. اعضای CERT تشويق می شوند تا با 
تبديل شدن به افراد پيشرو در آماده سازی اضطراری محلۀ خود، 

از نخستين واکنشگران پشتيبانی کنند.

ادارات آتش نشانی و شهربانی آموزش CERT ارائه می دهند، 
ولی دانستن اين نکته مهم است که داوطلبان CERT برای 

بخشداری لس آنجلس کار نمی کنند. داوطلبان رسمی در بخش 
های شهرستان، شهرها، اجرای قوانين محلی، سازمان های محله 

بنياد و يا ساير ادارات دولتی ثبت نام می شوند. در يک حادثه، 
داوطلبان CERT مهارت ها و ابزار الزم را برای محافظت از 

خود، خانواده هايشان، همسايه هايشان و همکارانشان دارند و 
وابستگی به نخستين واکنشگران را کاهش می دهند.

۴۷

وارد کار شويد



شهرهای پيوسته: 
 Artesia, Agoura Hills, Bell Gardens, Bradbury,

 Calabasas, Carson, Cerritos, Claremont, Commerce,
 Diamond Bar, El Monte, Gardena, Hawthorne, Hidden

 Hills, Inglewood, La Canada/Flintridge, La Habra,
 Lakewood, La Mirada, Lancaster, La Puente, Lawndale,

 Lomita, Lynwood, Malibu, Maywood, Norwalk, Palmdale,
 Palos Verdes Estates, Paramount, Pico Rivera, Pomona,
 Rancho Palos Verdes, Rolling Hills, Rolling Hills Estates,

 Santa Clarita, Signal Hill, So. El Monte, South Gate,
 .Temple City, West Hollywood, Westlake Village

آموزش CERT رايگان ارائه می شود و شرکت کنندگان اجبار يا تعهدی 
برای واکنش نشان دادن يا عمل کردن  در زمان بروز حادثه ندارند. در 
منطقۀ خدماتی اداره آتش نشانی شهرستان لس آنجلس، شرکای آموزشی 

CERT در شهرستان لس آنجلس در بخش های زير 
آموزش ارائه داده اند:

مناطق وابسته:  
 ,Acton, Baldwin Hills, Castaic, City Terrace 

 E. Los Angeles, Florence-Firestone, Hacienda
 Heights, Harbor City, Kagel Canyon, Ladera

 Heights, La Crescenta/Montrose, Leona Valley,
.Rowland Heights, Topanga, Whittier

CERT گروه های محلی

تلفن / نشانی رايانامهنام تماسمکان

ويد
 ش
کار

رد 
وا

برای اطالعات بيشتر در مورد آموزش CERT و زمان 
بندی کالس ها، لطفاً از اين وبگاه ديدن کنيد:

CERT-939 (888) يا با www.fire.lacounty.gov 
 تماس بگيريد.

۴۸



هنگامی 
  که حادثه 

اتفاق می افتد
در هنگام رخ دادن حادثه، شما و خانوادۀ شما ممکن است 

به چندين طريق تحت تأثير قرار بگيريد. دامنۀ اين تأثير می 
تواند از جراحت های جسمی يا روانی تا خرابی يا نابودی 
خانه و زندگی باشد. به خاطر داشته باشيد که وحشت زده 

نشويد و به کسانی که به ياری بيشتر نياز دارند، کمک کنيد.

  هنگامی که حادثه اتفاق
می افتد

ارزيابی کنيد
 اعضای خانواده را پيدا کنيد و اوضاع 

را به آنها خبر دهيد.

بيابيد پناهگاهی 
 جای امنی در خانه، نزد خانواده يا 

در يک پناهگاه پيدا کنيد.

امنيت داشته باشيد
با احتياط پيش برويد و از دستورالعمل 

های ايمنی محل پيروی کنيد.

کمک بگيريد
از چگونگی دسترسی به خدمات محلی باخبر شويد 

يا برای خدمات با 2-1-1 تماس بگيريد.

به وضعيت اوليه برگرديد
 با بيمه گران و FEMA تماس بگيريد و همه 

چيز را مستندسازی کنيد.

۴۹



شعبه های نخستين واکنشگران مشغول کار ارزيابی ميزان 
خرابی ها در سراسر شهرستان خواهند بود، و تعيين 

اين که کدام منطقه شديدترين آسيب را ديده است. آنها 
پاکسازی جاده های در مسير حادثه را شروع می کنند تا 
وسايل نقليۀ اضطراری بتوانند برای کمک در جاهايی که 

به آنها نياز است، از جاده عبور کنند. مسيرهای تأسيسات 
جانبی و حمل و نقل با سرعت کمتری باز خواهند شد زيرا 

گروه مشغول انجام ارزيابی ها و آمادگی برای خدمات 
رسانی به ساکنان و واکنشگران اضطراری است.

کنيد ارزيابی 

TIP
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شماره های ايستگاه آتش نشانی و ايستگاه شهربانی 
محل خود را به تلفن همراه خود بدهيد تا در 

هنگام نياز بتوانيد مستقيماً با آنها تماس بگيريد.

بالفاصله پس از يک حادثه، برای اطالع از هشدارها و 
دستورالعمل های مسؤوالن محلی به رسانه های محلی گوش 

بدهيد. دستورالعمل ها بسته به نوع حادثه متفاوت خواهند بود. 

پس از زمين لرزه، نخست دنبال جراحت ها باشيد و سپس 
ساختمان خود را از نظر مخاطرات مشهود يا وضعيت های 

خطرناک ارزيابی کنيد. پس از اين که از سالمتی خود و خانواده 
تان مطمئن شديد، شبکۀ درختی تماس تلفنی تان را فعال کنيد 
تا اعضای خانواده را پيدا کنيد و آنها را از اوضاع خود باخبر 
نماييد. تماس هايتان با بخش های اضطراری و اطالع رسانی 

ضروری را محدود کنيد تا فشار روی سيستم تلفن کاهش يابد. 



هگاهی  پنا
بيابيد   

 جای امنی در خانه، نزد خانواده يا در يک 
پناهگاه پيدا کنيد.

 هنگامی که دستور تخليه برای منطقۀ 
شما صادر می شود، 

خانواده، حيوانات خانگی، و بستۀ ذخيرۀ حوادث را در ماشين   •
بگذاريد و برای ترک فوری خانه يا محل کار خود آماده شويد.

از دستورالعمل ها و راهنمايی های کارکنان ادارات   •
آتش نشانی و شهربانی پيروی کنيد.

با احتياط و سرعت عادی و روشن کردن نور باال برانيد.  •

شيشه های ماشين را باال بکشيد و تهويه هوای ماشين   •
را برای تعويض هوای داخل روشن کنيد.

تخليۀ حيوانات خانگی
مکان های تخليه را از پيش انتخاب کرده باشيد؛   •

بايد دست کم دو گزينه داشته باشيد.

فهرستی از امکانات اعزام  و دامپزشکانی که می توانند   •
در شرايط اضطراری به حيوانات خانگی شما پناه دهند، 

تهيه کنيد (شماره های ۲۴ ساعته را هم بنويسيد).

با هتل ها و متل های بيرون از منطقۀ بالفصل خود تماس کنيد و   •
ببينيد خط مشی آنها برای پذيرش حيوانات خانگی چيست و چه 

محدوديت هايی از نظر تعداد، بزرگی و نوع حيوانات دارند.

از دوستان، بستگان و ديگر افراد خارج از منطقۀ آسيب ديده   •
بپرسيد که آيا می توانند حيوانات شما را پناه دهند. صليب 

سرخ جايی برای حيوانات خانگی در پناهگاه ها ندارد. 

اگر بيشتر از يک حيوان خانگی داريد، ممکن است اگر با هم   • 
 باشند آسايش بيشتری داشته باشند، ولی آمادگی داشته باشيد که 

جاهايشان را از هم جدا کنيد.

TIP تمام اشخاص نيازمند به کمک های اضافی يا ويژه بايد
«هشدار تخليه» را «دستور تخليه» قلمداد کنند و ترتيبی بدهند 

تا فوراً منزل يا محل کار و کسب خود را ترک کنند.

۵۱

  هنگامی که حادثه اتفاق
می افتد



داشته  امنيت 
شيد با

بازرسی خانه پس از حادثه

طبيعی گاز 
اگر بوی گاز يا صدای فيس يا دمش هوا می شنويد، پنجره را باز 

کنيد و فوراً محل را ترک کنيد. اگر می توانيد، شير اصلی گاز 
را از بيرون ببنديد. با شرکت گاز از تلفن منزل يکی از همسايه 

ها تماس بگيريد. اگر تسهيالت گاز را از شير اصلی بسته باشيد، 
به يک نفر متخصص نياز داريد تا آن را دوباره برقرار کند. تا 

زمانی که از وجود نشت گاز يا ديگر مواد آتش گرفتنی خاطر جمع 
نشده ايد، در داخل يک خانۀ آسيب ديده سيگار نکشيد و برای نور 

از چراغ توری نفتی يا گازی، شمع يا مشعل استفاده نکنيد.

شکسته  های  سيم   جرقه، 
فرسوده يا 

سيستم برق را بررسی کنيد، ولی در صورتی که خيس هستيد، داخل 
آب ايستاده ايد يا از ايمنی خودتان مطمئن نيستيد، اين کار را نکنيد. در 
صورت امکان، برق را از جعبه تقسيم اصلی يا کليد قطع جريان اصلی 

قطع کنيد. اگر وضعيت ناامن است، ساختمان را ترک کنيد و کمک 
بخواهيد. تا زمانی که مطمئن نشده ايد استفاده از چراغ ها امن است، آنها 
را روشن نکنيد. شايد بخواهيد يک برقکار سيم کشی شما را بازرسی کند.

ترک در سقف، 
شومينه و  فونداسيون، 

اگر به نظر می رسد ساختمان ممکن است فرو 
بريزد، فوراً محل را ترک کنيد.

TIP
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پس از زمين لرزه، آمادگی پس 
لرزه ها را داشته باشيد.



زيرزمين شما
اگر زيرزمين شما پر از آب شده است، به تدريج (تقريباً 

روزی يک سوم آب موجود) آن را با پمپ تخليه کنيد تا از 
خرابی جلوگيری شود. اگر آب زيرزمين را در حالی که 

زمين های اطراف هنوز پر از آب است با پمپ تخليه کنيد، 
لوازم خانگیممکن است ديوارها فروبريزند يا کف اتاق چين بخورد.

چنانچه لوازم خانگی خيس هستند، برق را از جعبه تقسيم اصلی يا 
کليد قطع جريان اصلی قطع کنيد. سپس وسيله را از برق بکشيد 

و بگذاريد خشک شود. پيش از استفادۀ دوباره، يک متخصص 
بياوريد تا لوازم خانگی تان را بازرسی کند. همچنين، يک برقکار 

بياوريد تا پيش از وصل مجدد، سيستم برق شما را بازرسی کند.

سيستم آب و فاضالب
اگر لوله ها تخريب شده اند، شير اصلی آب را ببنديد. پيش از 

استفاده از هر آبی موضوع را با مقامات محلی در ميان بگذاريد؛ 
آب ممکن است آلوده باشد. آب چاه را بکشيد و بدهيد مقامات 

مسؤول آن را پيش از نوشيدن آزمايش کنند. تا وقتی که از سالم 
بودن سيستم فاضالب مطمئن نشده ايد، سيفون توالت را نکشيد.

خوراک و ساير ذخيره ها
همۀ غذاها و ذخيره هايی را که تصور می کنيد آلوده شده 

اند يا در تماس با آب سيل قرار گرفته اند، دور بريزيد.

باز کردن کابينت ها
آمادگی افتادن چيزها را داشته باشيد.

آثار مواد شيميايی خانگی را تميز کنيد.
اقالمی را که ممکن است با فاضالب، باکتری يا مواد شيميايی 

آلوده شده باشند، ضدعفونی کنيد. اقالم بازيافتی را هم تميز کنيد.

با شعبۀ بيمۀ خود تماس بگيريد.
از خرابی ها عکس بگيريد. سوابق خوبی از هزينه 

های تعميرات و تميزکاری ها نگهداريد

۵۳

  هنگامی که حادثه اتفاق
می افتد



با يک نفر در مورد احساسات خود - عصبانيت، غم و اندوه،   •
و ديگر احساسات - صحبت کنيد حتی اگر مشکل باشد. 

از مشاورانی حرفه ای کمک بخواهيد که   •
تخصصشان تنش های پس از حادثه است. 

خودتان را مسؤول اين اتفاق مصيبت بار ندانيد   •
يا از اين فکر که نمی توانيد مستقيماً در کار 

نجات کمک کنيد، احساس بطالت نکنيد. 

با خوردن غذای سالم، استراحت، ورزش، تمدد   •
اعصاب و معالجه، در جهت سرعت بخشيدن به 
بهبود وضعيت جسمی و روانی خود گام برداريد.

روال عادی زندگی روزانه و خانودگی خود   •
را پی بگيريد و مسؤوليت های طاقت فرسا بر 

روی خود و خانواده تان را محدود کنيد. 

با خانواده و دوستان وقت بگذرانيد.   •

از گروه های پشتيبانی موجود در ميان خانواده،   •
دوستان و نهادهای مذهبی بهره گيريد. 

با پر کردن دوبارۀ بسته های ذخيره برای حوادث   •
و به روز کردن طرح حادثۀ خانواده، مطمئن شويد 

برای اتفاقات آينده آمادگی داريد. انجام دادن اين 
کارهای مثبت می تواند آرامش بخش باشد.

   با تنش های 
حادثه با  مرتبط 

       کنار بياييد
واکنش های عمومی به حوادث

خستگیزودرنجی و عصبانيت

بی خوابیکم اشتهايی

غمگينیکابوس ديدن

تهوعسردرد

عدم تمرکزفعاليت بيش از حد

افزايش مصرف الکل يا مواد مخدرنگرانی بيش از حد
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بگيريد کمک 
ساکنان و کسب و کارهامسؤوليت های دواير عمومیمشکالت

 ضروريات  

  حياتی 
  و ايمنی

خوراک و پناهگاه

پيوستن دوبارۀ انسان ها و 
حيوانات خانگی به يکديگر  

دريافت خدمات عمومی و 
خصوصی

اطمينان از قابل استفاده بودن 
مسيرهای حمل و نقل

اجرای اندازه گيری ايمنی 
عمومی 

برای شرايط اضطراری به 
شمارۀ ۱-۱-۹ زنگ بزنيد.

 CERT از مهارت های 
استفاده کنيد

 مراقبت و

 

پناهگاه   
  کوتاه مدت

بازگرداندن تسهيالت عمومی

مشاوره در مورد بحران

اسکان موقت

بازسازی زيرساخت ها

حيوانات وحشی يا سرگردان

اعالم اطالعات منابع موجود 
و مکان ها ی خدمات

صدور آماده باش و اعالم 
خطر برای سالمتی

تخفيف دادن خرابی ها و 
تأثيرات ثانويه

هماهنگی برای پيش بينی 
خدمات اوليه

 برخی ساکنان در پناهگاه 
ها هستند

بسياری از کسب و کارها به 
صورت محدود بازگشايی می شوند

 ارتباطات برقرار ولی محدود 
هستند

حمل و نقل در مکان های بسياری 
دشوار است

شايد کمک های نهادهای خدمات 
بشردوستانه مانند صليب سرخ، 
 Salvation) جمعيت رستگاری
Army) و غيره در دسترس باشد.

 ترميم و

 بازسازی    
  بلندمدت

از دست دادن شغل و بيکاری

خانواده های بی خانمان

از دست دادن لوازم منزل

مشکالت حمل و نقل

تأثيرات بلندمدت اقتصادی

هويت اجتماعی

کنار آمدن با ضايعات جسمی 
و روانی

صدور مجوز بازسازی 

انتشار اطالعات دربارۀ کمک 
های روانی، مالی و جسمی 

موجود 

ساده سازی فرايندهای صدور 
مجوز و امتياز برای پاسخ به 

حجم باالی درخواست ها 

گرد هم آوردن انجمن های 
مردمی و نيروهای عملياتی 

به منظور رفع برخی نيازهای 
خاص

برقراری مجدد رابطه با تأمين 
کنندگان به عنوان مشتری

بازيابی شماره های استخدامی 
پيش از حادثه

 بازسازی خانه و محل کسب
 و کار

کمک بالقوه از ناحيۀ ادارات 
دولتی شامل اداره کل مشاغل 
 Small Business) کوچک

Administration) و 
اداره مديريت بحران فدرال 

(FEMA)
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بگيريد کمک 
در اين قسمت ادارات يا دوايری فهرست می شوند که می توانند 

در طرح های اضطراری و آمادگی شما در شهرستان لس آنجلس 
تغييراتی ايجاد کنند. لطفاً برای اضافه کردن اطالعات نهادهايی که 

در محله و جامعۀ شما خدمت رسانی می کنند، وقت بگذاريد.

اطالعات تماسادارهاز کجا می توانم اطالعات کسب کنم در مورد...

اطالعات آماده سازی و طراحی برای شرايط 
اضطراری در شهرستان لس آنجلس؟ 

 LA County Chief Executive Office, Office
 of Emergency Management - Emergency

(Survival Program (ESP
213-974-1166

www.espfocus.org

LA County Fire Department Community آموزش گروه واکنش اضطراری محله (CERT)؟
(Emergency Response Teams (CERT

1-323-890-4132
www.fire.lacounty.gov

شرايط الزم اداره آتش نشانی برای 
LA County Fire Department1-323-881-2481ساختمان های تخريب شده؟

www.fire.lacounty.gov

LA County Sheriff Departmentمشکالت محافظت شخصی و اجتماعی؟
۹۱۱ برای شرايط اضطراری

اطالعات عمومی ۵۵۴۱-۵۲۶-۳۲۳-۱
www.lasd.org

LA County Department of Public Works(HELP (4357 1-800-675بسته بودن و وضعيت راه ها در شهرستان لس آنجلس؟
www.ladpw.org

LA County Department of Public Works پاکسازی و تعمير جاده ها و پل های محدودۀ شهرستان؟
Road Maintenance

(HELP (4357 1-800-675
www.ladpw.org

LA County Department of Public Works بازرسی و مجوز ساختمان؟
Building & Safety Division

(HELP (4357 1-800-675
www.ladpw.org

LA County Department of Public Works کنترل سيل و مشکالت تخليۀ آب؟
Flood Control

(HELP (4357 1-800-675
www.ladpw.org

Caltrans213-897-0383بسته بودن و وضعيت بزرگراه های ايالت؟
www.dot.ca.gov

خدمات اجتماعی ارائه شده در شهرستان در شرايط اضطراری 
 CalWORKs، Food Stamp، Medi-Cal شامل

و برنامه های امداد عمومی (General Relief)؟

 LA County Department of Public Social
Services

1-866-613-3777
www.ladpss.org

LA County Department of Mental Health1-800-854-7771خدمات سالمت روانی برای قربانيان حادثه؟
www.dmh.lacounty.gov

کنترل بيماری های مسری، اقدامات بهداشتی 
LA County Department of Public Health800-427-8700پيشگيرانه، کنترل آلودگی و بازرسی های بهداشتی

www.labt.org
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اطالعات تماسادارهاز کجا می توانم اطالعات کسب کنم در مورد...

کمک به حيوانات مجروح و اطالعات در مورد 
LA County Animal Care and Control1-562-940-6898 حيواناتی که در اثر حادثه آواره شده اند؟

www.animalcare.lacounty.gov

LA County Office of Educationwww.lacoe.eduمدارس و نواحی آموزشی در شهرستان؟

Los Angeles Unified School District241-4500 213وضعيت مدارس در حوزۀ اداره کل آموزش لس آنجلس؟
www.lausd.k12.ca.us

نهادهايی که در هنگام رخداد يک حادثه، واکنش نشان می 
LA County 211211دهند و برای برگشتن به وضعيت قبلی کمک ارائه می کنند؟

www.211lacounty.org

پرسش يا گزارش قطع برق يا گاز؟
Southern California Edison800-684-8123

www.sce.com

Southern California Gas Company800-655-4555
www.socalgas.com

Poison Control Center1-800-222-1222 اطالعات در مورد قرار گرفتن در معرض مواد سمی؟
www.aapcc.org/DNN

Operation Hopewww.operationhope.orgکمک های اوليۀ مالی برای شرايط اضطراری؟

U.S. Small Business Administration800-659-2955اطالعات وام و کمک هزينه برای حادثه؟
www.sba.gov

U.S. Department of Homeland Securitywww.ready.govآماده سازی و طراحی برای حوادث؟

اطالعات و خدمات برای افراد، خانواده ها 
و مشاغلی که برای بازگشت به وضعيت 

پيش از حادثه به کمک نياز دارند؟
U.S. Department of Homeland Securitywww.disasterhelp.gov

U.S. Geological Surveywww.quake.usgs.gov/recentآخرين اطالعات زمين لرزه؟

National Oceanic Atmospheric آخرين اطالعات وضعيت هوا؟
Administrationwww.noaa.gov

U.S. Environmental Protection Agencywww.epa.gov/ebtpages/emergencies.htmlاطالعات حوادث زيست محيطی؟
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در شهرستان لس آنجلس شما می توانيد برای اطالعات و 
ارجاع به ۲۸۰۰۰ اداره و سازمان ارائه دهندۀ کمک هايی 

مانند غذا، آب و پناهگاه پس از حادثه، به شمارۀ 1-1-2 زنگ 
بزنيد يا از وبگاه www.211LACounty.org ديدن 
کنيد. اين خدمات ۲۴ ساعت در روز، ۷ روز در هفته در 
دسترس است و تسهيالت TTY برای ناشنوايان هم دارد.

برگرديد اوليه  وضعيت  به 
عوارض روانی يک حادثه از ناحيۀ از دست دادن کسب و کار، 
خانه، مدرسه، شغل، ملک شخصی يا عزيزان می تواند ويران 

کننده باشد. ممکن است شما به کمک يکی از ادارات متعدد خدمات 
 Department) بشردوستانه مانند دايره خدمات اجتماعی عمومی

of Public Social Services) يا دايره سالمت روانی 
(Department of Mental Health) نياز داشته باشيد.

صليب سرخ آمريکا
صليب سرخ آمريکا نُه شعبه برای ارايۀ خدمات به شهرستان لس آنجلس دارد.

وبگاه ملی
www.redcross.org

Red Cross Antelope Valley شعبهRed Cross Arcadia شعبه

267-0650 (661)
/http://antelopevalley.redcross.org

447-2193 (626)
/http://www.arcadia-redcross.org

Red Cross Claremont شعبهRed Cross Glendale Crescenta Valley شعبه

624-0074 (909)
/http://www.claremontredcross.org

243-3121 (818)
/http://www.arcglendale.org

Red Cross Greater Long Beach شعبهRed Cross Greater Los Angeles شعبه

595-6341 (562)
/http://www.redcrosslb.org

864-3575 (888)
/http://redcrossla.org

Red Cross San Gabriel Pomona Valley شعبهRed Cross Rio Hondo شعبه

799-0841 (626)
/https://www.sgpvarc.org

945-3944 (562)
/http://www.arcriohondo.org

Red Cross Santa Monica شعبه

394-3773 (310)
/http://www.redcrossofsantamonica.org
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 اطالعات مساعده حوادث 
(DISASTER ASSISTANCE)

مساعده حوادث FEMA چيست؟
مساعده حوادث، پول يا کمک مستقيم به افراد، خانواده ها و مشاغل 
منطقه است که امالک آنها آسيب ديده يا تخريب شده باشد و خسارت 

های آنها تحت پوشش بيمه نيستند. هدف اين مساعده کمک برای 
هزينه های اساسی است که به طرق ديگر نمی توانند پوشش داده 

شوند. مقصود اين مساعده اين نيست که ملک آسيب ديدۀ شما را به 
وضعيت پيش از حادثه برگرداند. در حالی که برخی کمک های مالی 
 FEMA) و برنامۀ اشخاص و خانواده ها FEMA مسکن از طريق
Individuals and Households Program) موجود است، 

بيشتر مساعده های حوادث دولت فدرال به صورت وام هايی است که 
 United) امور اداری آنها در اداره کل مشاغل کوچک اياالت متحده
States Small Business Administration) انجام می شود.

مساعده حوادث FEMA فقط هنگامی در دسترس است 
که رئيس جمهور حادثه را تصديق و امضا کند.

چگونه می توانم برای مساعده حوادث درخواست کنم؟
خدمات متنوع و برنامه های ويژه ای هستند که وقتی رئيس 

جمهور «تصديق نامه حادثه» را امضا کند، در دسترس 
خواهند بود. شماره تلفن درخواست مساعده به صورت 

گسترده به دنبال حادثه آگهی خواهد شد؛ اعالميه ها در وبگاه 
شهرستان درج خواهند شد، در کتابخانه های شهرستان اعالن 

می شوند و توسط خبرگزاری ها و رسانه ها گزارش داده 
می شوند. مراکز ويژۀ متمرکزی نيز برپا می شوند تا به 

ساکنان کمک کنند مساعده ای را که الزم دارند بيابند. 

چگونه می توانم با خانواده ام در تماس باشم؟
صليب سرخ آمريکا يک پايگاه اطالعاتی دارد که کمک می 

کند اعضای بی خانمان خانواده تان را پيدا کنيد. شماره تلفن و 
اطالعات اينترنتی به صورت گسترده در ضمن و پس از حادثه 

به اطالع عموم خواهند رسيد. برای اطالعات با شعبۀ محلی 
صليب سرخ آمريکا در محل اقامت خود تماس بگيريد. از آنجا که 
شعب صليب سرخ نزديک به محل حادثه مشغول عمليات واکنش 
اضطراری هستند، با شعبۀ مستقر در منطقۀ حادثه تماس نگيريد. 
همچنين، FEMA سيستم ملی اضطراری ثبت نام و مکان يابی 

 National Emergency Family Registry and) خانواده
Locator System - NEFRLS) را پايه گذاری کرده است 
که برای کمک به گردهم آوردن خانواده هايی که در طی حادثه 

از هم جدا افتاده اند، ايجاد شده است. سيستم NEFRLS به افراد 
بی خانمان کمک می کند اطالعات شخصی خود را در يک وبگاه 

اطالعاتی ثبت کنند تا امکان مکان يابی آنها توسط ديگران به 
وجود آيد. شما بايد يک محل تماس خارج از منطقه هم داشته باشيد 

که خانواده تان بدانند در زمان حادثه بايد با آنجا تماس بگيرند.
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از کجا می توانم پس از حادثه غذا و آب تهيه کنم؟
پس از حادثه، صليب سرخ آمريکا و ديگر مؤسسات 

داوطلب تا جايی که می توانند غذا، آب و پوشاک ارائه 
خواهند کرد. برای اطالع از مکان های توزيع، به راديوی 

خود گوش بدهيد و به رسانه های محلی توجه کنيد. 

اگر در اثر حادثه شغلم را از دست بدهم يا 
نتوانم کار کنم، چه می شود؟

کسانی که در اثر حادثه شغلشان را از دست بدهند می توانند 
 Disaster Unemployment) برای مساعده بيکاری حوادث

Assistance - DUA) درخواست کنند. DUA مساعده ای هفتگی 
در اختيار افراد بيکاری می گذارد که شرايط دريافت جبران خسارت 

معمول بيمۀ بيکاری را ندارند. با ثبت نام در FEMA يا تماس 
با دفتر بيکاری محل خود می توانيد برای آن درخواست بدهيد.  

چنانچه احساس کنم به کمک قانونی نياز دارم، چه بايد کرد؟
نهادهای غيرانتفاعی محلی اغلب کمک قانونی در اختيار کسانی می 
گذارند که از حوادث متأثر شده اند. همچنين، اعضای محلی کانون 
وکالی دادگستری آمريکا به افراد کم درآمد مشاورۀ قانونی رايگان 

ارائه می دهند. می توانيد اطالعات بيشتر را از مرکز مساعده 
محل (Local Assistance Center) يا مرکز جبران حوادث 

(Disaster Recovery Center) بگيريد که پس از اين که 
رئيس جمهور يک حادثۀ عمده را تصديق کرد، بر پا می شوند. 

مساعدت  اطالعات 
حادثه در 

اگر خانه ام خراب شود چه بايد کرد؟
برای نيازهای فوری مسکن، صليب سرخ آمريکا و ديگر مؤسسات 

داوطلب پناهگاه هايی برپا می کنند برای کسانی که نمی توانند به خانه 
های خود برگردند. به راديوی خود گوش بدهيد و به رسانه های محلی 

توجه کنيد تا مکان نزديکترين تسهيالت مؤسسۀ داوطلب را بيابيد.

به خاطر داليل بهداشتی و کمبود جا، ورود حيوانات خانگی به پناهگاه 
های عمومی اضطراری مجاز نيست. با دفتر مديريت بحران يا پناهگاه 

محلی حيوانات يا Humane Society تماس بگيريد تا ببينيد آيا 
پناهگاهی برپا شده است که حيوانات را در زمان حادثه تحويل بگيرد.

برای کسانی که نيازهای مسکن درازمدت تری دارند، FEMA چندين 
نوع مساعده ارائه می کند، شامل خدمات و کمک های مالی برای 

کمک به مردم تا خانه هايشان را تعمير و مسکن جايگزين پيدا کنند.

صليب سرخ آمريکا می تواند کمک کند پناهگاه فوری پيدا کنيد. 
برای مساعدۀ درازمدت پس از يک «حادثه تصديق شده توسط 

رئيس جمهور»، با شماره تلفن ثبت نام FEMA و برای برنامه 
 Small) و اداره کل مشاغل کوچک FEMA های مساعدت

Business Administration - SBA) درخواست بدهيد. 

مساعدۀ FEMA تمام مشکالت شما را حل نمی کند، ولی می 
تواند به شما ياری و کمک برساند تا وضعيت شما بهبود يابد.
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غيرشهری سوزی  آتش 
پيش از آتش سوزی

وضعيت پرچم قرمز (Red Flag) برای آب و هوا بدين معناست که 
رطوبت خيلی کم (معموًال زير ۱۵٪) و سرعت باد بيش از ۲۵ مايل در 

ساعت است. هنگامی که يک اعالم خطر يا آماده باش پرچم قرمز صادر 
می شود، امکان بيشتری برای گسترش سريع آتش سوزی های موضعی 

وجود دارد. اگر در حد فاصل يک منطقۀ شهری زندگی می کنيد که مستعد 
آماده باش پرچم قرمز است، چند نکتۀ زير برای استفادۀ شما است:

اتومبيلتان را رو به در خروجی پارک کنيد و   •
کليدهای ماشين را دم دست بگذاريد

دربازکن های خودکار گاراژ را برای   • 
وضعيت نبود برق قطع کنيد.

سوابق و مدارک مهم خود را   • 
داخل ماشين بگذاريد

وسيلۀ حمل حيوانات خانگی را دم دست بگذاريد  •

وقتی خانه تان را ترک می کنيد:  •

- پرده ها و پوشش های پنجره ها را باز نگهداريد

- تمام درهای داخلی خانه را ببنديد

- تمام پنجره ها را ببنديد

- چراغ های داخلی را روشن بگذاريد

- مبلمان قابل اشتعال را دور از پنجره و 
متمايل به وسط اتاق نگهداريد

از  يکی  عنوان  به  آنجلس  لس  شهرستان 
مراکز شهری بزرگ دنيا شناخته می شود، 
ملی  جنگل  همچنين  شهرستان  اين  ولی 
آنجلس با وسعت ۶۵۰۰۰۰ هکتار و بخش 
کوهستان  تفريحی  ملی  منطقه  از  بزرگی 
يرد.  برمی  در  هم  را  مونيکا  سانتا  های 
های  تپه  دامنۀ  جوامع  در  خانه  هزاران 
نزديک به اين مناطق طبيعی واقع شده اند، 
برای  فردی  به  منحصر  های  بحران  که 
مؤسسات محلی آتش نشانی ايجاد می کنند.

مخاطرات

برای اطالعات بيشتر در مورد ساختن برنامه های اضطراری 
به www.fire.lacounty.gov مراجعه کنيد.

۶۱
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فهرست کار کاهش مخاطرات آتش سوزی

۶۲

سقف هر سازه ای را از برگ های سوزنی، برگ  

ها، و هر نوع جسم گياهی ديگر پاک کنيد. 

تمام گياهان را تا فاصلۀ دست کم ده فوتی شومينه ها  
يا لوله بخاری ها هرس کنيد يا از بين ببريد. 

منظره را تميز نگهداريد، زباله های زير درختان و بوته  
ها را جمع و شاخه های خشکيده را هرس کنيد. 

چوب خشکه ها و خارو خاشاک را از روی  

زمين و شاخه های نورسته جمع کنيد. 

بين درختان و بوته ها فاصله ای بياندازيد تا از گسترش آتش سوزی  
جلوگيری کنيد. از مناطق پوشيده از درخت يا بوته زارها بپرهيزيد. 

بوته های بومی خود را از با زدودن گياهان مجاور از آنها جدا کنيد.  

در فاصلۀ ۳۰ فوتی هر ساختمانی تعداد انواع  
درختان و بوته ها را محدود کنيد. 

سرشاخه های درختان نبايد روی سقف خانه بيفتند  

و بايد آنقدر باال هرس شده باشند که با يک آتش 
سوزی روی سطح زمين آتش نگيرند.

درختان و گياهان باغچه ای عادی مانند سرو، رز آبشاری، سرو  
کوهی بزرگ، اکاليپتوس، انواع کاج و ديگر سوزنی برگ ها که 
مخصوصاً ثابت کرده اند که به خاطر توليد زياد برگ خشک و 

روغن برگ قابل اشتعال هستند، الزم است در فاصلۀ ۲۰۰ فوتی 
ساختمان وجود نداشته باشند. درختان بسياری هر ساله از طرف 

اداره آتش نشانی شهرستان لس آنجلس ميان مردم توزيع می شوند. 
اين درختان فقط برای کنترل فرسايش و نيز به عنوان بادشکن 
ارائه می شوند، و نه برای ساخت منظره های طبيعی. توصيه 

می شود که اين درختان دست کم ۲۰۰ فوت دورتر از ساختمان 
ها و در ارتفاع دو-سوم سراشيبی زير ساختمان کاشته شوند. 

توجه خاصی به درختان مشکل ساز نظير اکاليپتوس، سوزنی  
برگ ها و نخل داشته باشيد. شاخه های خشک، آشغال، ساقه 
های مرده و پوسته های درخت که روی زمين ريخته را از 
روی زمين و نيز از کنده و بدنۀ اين درختان پاکسازی کنيد.



مخاطرات

آتش سوزی غيرشهری
پاکسازی ملک خصوصی از علف های هرز

بازرسی علف های هرز معموًال به وسيلۀ اداره آتش نشانی   •
شهرستات لس آنجلس در اول می شروع می شود.

حداقل محدوده برای پاکسازی از علف هرز   •
شعاع ۲۰۰ فوتی اطراف ساختمان است. 

در صورت عدم پاکسازی، ايستگاه آتش نشانی   •
محل يک ابالغيۀ شرايط نامطلوب صادر می 

کند، و به مالک ۳۰ روز فرصت داده می شود 
تا ملک را به حالت مطلوب دربياورد. 

اگر هنوز وضعيت نامطلوب باشد، ايستگاه آتش نشانی   •
محل موضوع را برای اجرا به واحد پاکسازی علف 

های هرز ادارۀ مريوطه ارجاع می دهد. (ممکن 
است ايستگاه آتش نشانی محل به صالحديد خود اين 
مدت را برای ۱۴ روز ديگر هم تمديد کند تا مالک 

بتواند ملک خود را به حالت مطلوب برساند.)

اگر موضوع اين ملک برای اقدام به واحد   •
پاکسازی علف های هرز محول شود، «خدمات 

کاهش علف هرز کشاورزی شهرستان» ملک را 
پاکسازی خواهد کرد و هزينۀ اين خدمات را در 

صورتحساب مالياتی مالک منظور می نمايد.
   اطالعات کوتاهی دربارۀ آتش  

سوزی های بزرگ  

   کاليفرنيای جنوبی 
مجموعاً ۲۳ آتش سوزی از ۲۰ اکتبر تا ۹ نوامبر ۲۰۰۷   •

رخ داد.

۱۰ مورد تلفات تأييدشده مرتبط با آتش سوزی   •

۱۳۹ مجروح   •

۵۱۷,۲۶۷ هکتار در آتش سوخت   •

۳,۲۰۴ ساختمان ويران شد   • 
(۲,۲۳۳ خانه، ۵ محل کسب و کار، ۹۶۶ ساختمان حاشيه ای)

آتش سوزی باعث بزرگترين تخليه در تاريخ کاليفرنيا شد  •

جمعيتی بالغ بر ۳۲۱,۵۰۰ نفر به اجبار از منازل خود تخليه   •
شدند.

۶۳

پاکسازی زمين های عمومی از علف های هرز
شرايط الزم برای پاکسازی علف های هرز در زمين 

های متعلق به دولت متفاوت است، و توسط اداره آتش 
نشانی شهرستان لس آنجلس اجرا نمی شود. برای 

اطالعات بيشتر در مورد ايمنی آتش، با دفتر روابط 
عمومی اداره آتش نشانی به شمارۀ ۸۸۱-۲۴۱۱ (۳۲۳) 

يا ايستگاه آتش نشانی محل خود تماس بگيريد.



در هنگام آتش سوزی
از دستورالعمل های طرح تخليۀ محل   •
خود و راهنمايی های کارکنان ادارات 

آتش نشانی و شهربانی پيروی کنيد. 

خانواده، حيوانات خانگی، و بستۀ ذخيرۀ حوادث را   •
برداريد و فوراً خانه يا محل کار خود را ترک کنيد.

با احتياط و سرعت عادی و روشن   •
کردن نور باال برانيد.

هرگز ماشين خود را در مسير عبور و   •
مرور يا منطقۀ ايمن پارک نکنيد.

حيوانات خانگی را در وسايل حملشان   •
يا با پوزه بند نگهداريد.
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طر
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TIP

در صورت آتش گرفتن خانه، به هيچ دليلی, 
توقف نکنيد  - فقط از خانه بيرون بزنيد. 
وقتی از خانه بيرون آمديد، از تلفن يکی از 
همسايه ها با اداره آتش نشانی تماس بگيريد.

۶۴

خيس کردن خانه و محوطۀ اطراف از قبل 
ايمنی خانۀ شما را افزايش نخواهد داد - و زمان 

ارزشمند و منابع آب را به هدر خواهد داد.



آتش سوزی غيرشهری

پس از آتش سوزی
پيش از اين که مسؤوالن محلی تأکيد کنند منطقه امن است، به خانۀ خود   •

برنگرديد. برگشتن به خانه می تواند هم از نظر جسمی و هم از نظر 
روانی مشکل ساز باشد. 

ميزان خرابی را رازيابی کنيد؛ امنيت اقامت در خانه را بررسی کنيد.   •

پيش از برگشتن به خانه، مطمئن شويد که تسهيالت عمومی (آب، برق،   •
گاز) برقرار هستند. 

برای کسب اطالع در مورد جاده های آسيب ديده، با اداره خدمات   •
عمومی به  شمارۀ HELP 675-800-1 (۴۳۵۷)تماس بگيريد يا به 

وبگاه www.ladpw.org مراجعه کنيد.

به خاطر داشته باشيد که سطح سوختۀ سراشيب تپه ها ممکن است   •
پس از آتش سوزی در جذب آب مشکل داشته باشند. مناطق سوخته را 

 اگر نزديک جايی که       بازبينی کنيد و آمادۀ تخليۀ محل در صورت نياز باشيد.
به تازگی سوخته 

است، زندگی می 
کنيد...

سيل های برق آسا و سيالب های پر از خار و خاشاک اکنون 
می توانند يک خطر محسوب شوند. هنگامی که دود يک آتش 
سوزی بزرگ فرومی نشيند، خطر تمام نشده است! مخاطرات 

ديگر، مانند سيل های برق آسا و سيالب های گل و الی، اکنون 
مرکز توجه قرار می گيرند. مخصوصاً شيب های تند کناره 

های کوهستان ها و تپه هايی که به تازگی در آتش سوزی 
سوخته اند، در زمان باران های طوفانی بيشتر در معرض 

سيل های برق آسا و سيالب های گل و الی قرار دارند. فقط 
مدت کوتاهی بارندگی متوسط روی يک منطقۀ سوخته کافی 
است تا سيلی برق آسا يا سيالب گل و الی به راه بيفتد. آب 
باران که در شرايط عادی توسط گياهان جذب می شود، در 

اين وضعيت تقريباً بالفاصله جريان پيدا می کند. اين مسأله در 
زمان طوفان خيلی زودتر باعث بروز سيل در نهرها و زهکشی 

ها، با آبی به مراتب بيشتر از شرايط عادی، می شود. . 

اضافه بر اين، خاک زمين سوخته به شدت قابل فرسايش 
است، در نتيجه سيالب می تواند مقادير قابل توجهی گل و 

الی، خرده سنگ، و گياه به همراه داشته باشد. نيروی قدرتمند 
حرکت سريع آب، خاک و سنگ، هم در منطقۀ سوخته 

و هم در پايين دست رودخانه، می تواند پل های کوچک 
و بزرگ، جاده ها و ساختمان ها را تخريب کند، و اگر 
مواظب نباشيد می تواند منجر به جراحت يا مرگ شود.

برای اطالعات بيشتر در مورد ايمنی در آتش سوزی، 
از وبگاه اداره آتش نشانی شهرستان لس آنجلس به 
نشانی www.fire.lacounty.gov ديدن کنيد.

مخاطرات

۶۵



در سال ۱۹۱۴، هنگامی که جمعيت حوزۀ 
آبگير لوس آنجلس حدود ۷۰۰۰۰۰ نفر بود، 
يک طوفان ۴ روزه بارانی به اندازۀ بيش از 
 San Gabriel ۱۹ اينچ در کوهستان های

ايجاد کرد که منجر به سيل هايی شد که 
۱۰ ميليون دالر خسارت به بار آوردند.

سيل های سال ۱۹۳۸ به ميزان ۷۰ ميليون دالر 
خسارت در کاليفرنيای جنوبی به جا گذاشتند، 

و در سال ۱۹۶۹، سيل ها منجر به ۴۰۰ 
ميليون دالر خسارت و ۶۰ نفر کشته شدند.

شهرستان لس آنجلس برخی از پرشيب تر ين و فرسايشی ترين کوهستان های 
دنيا يعنی San Gabriels را دربرمی گيرد که ارتفاع آنها به ۱۰۰۰۰ فوت 
باالتر از سطح دريا می رسد. در زير دره های عميق با ديواره های پرشيب، 

دشت های بزرگ با چگالی جمعيتی باال قرار گرفته اند. هنگامی که باران های 
سنگين می آيند، احتمال زيادی برای سيل و سيالب گل و الی وجود دارد.

پيش از سيل
ايمنی خانه و مايملک خود را در برابر سيل   .۱

يا سيالب گل و الی ارزيابی کنيد.

آيا نزديک يک نهر هستيد؟   •

آيا باال يا زير دامنۀ تپه ای با شيب تند زندگی می کنيد؟   •

آيا بايد برای رسيدن به يک جادۀ اصلی از   •
روی يک نهر يا پل رانندگی کنيد؟

ناودان ها و زهکش های اطراف خانۀ خود را در پاييز و پيش از   .۲
فرارسيدن باران های زمستانی تميز کنيد. زهکش های خيابان های 

اطراف را بررسی کنيد. در صورت گرفتگی، به اداره خدمات عمومی 
(۴۳۵۷) HELP 675-800-1 :به اين شماره تلفن خبر دهيد

۳.  اگر تغيير مسير آب يا گل ضروری است، برنامه ای برای پر 
کردن کيسه های شن پيش از شروع بارندگی داشته باشيد؛ کيسۀ شن 
در ايستگاه های آتش نشانی محل شما در دسترس است. همين حاال 
وقت بگذاريد تا اطالع پيدا کنيد کدام ايستگاه آتش نشانی به منطقۀ 
شما خدمات می رساند و جای دقيق کيسه های شن را ياد بگيريد.

اگر در يک منطقۀ تپه ماهور زندگی می کنيد، تمام سراشيبی ها   .۴
را در وضعيتی ايمن نگهداريد. از پوشش گياهی مناسب سراشيبی 

و مسيرهای زهکشی درست استفاده کنيد. برای اطالعاتی در 
مورد گياهان مقاوم به خشکسالی و آتش سوزی، اداره آتش نشانی 

 يک راهنمای گياهان بومی در وبگاه خود به نشانی 
 www.fire.lacounty.gov/Forestry

دارد يا اين که با تلفن اداره آتش نشانی به شمارۀ 
۷۸۹۱-۴۵۶ (۲۱۳) تماس بگيريد.

طوفان، سيل و سيالب گل و الی

۶۶
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TIPS
پيش از دستور تخليه نزد خود طرحی 

در اين مورد داشته باشيد. 

ايمن ترين طرح اين است که در طی طوفان بارانی که 
منجر به صدور اخطار يا اعالم خطر در مورد سيل برق آسا 

برای منطقۀ شما شده است، با دوستان و خانواده بمانيد. 

به فرزندان خود بياموزيد از تمام رودخانه ها، 
نهرها، آبراهه ها، کانال های کنترل آب زهکشی و 
باتالق ها دوری کنند. به تمام اعضای خانواده در 
مورد سيستم اخطار و اعالم خطر آموزش دهيد. 

از پيش تعيين کنيد که چگونه می خواهيد از آخرين 
اطالعات اخطارها، اعالم خطرها و هشدارهای 
هواشناسی در مورد سيل ها و سيل های برق 

آسا باخبر بمانيد. از اطالعات سيستم آماده باش 
اضطراری و راه های ديگر برای به روز کردن 

اطالعات خود در مورد طوفان باخبر بمانيد.  

در جلسات محله شرکت کنيد.  

با همسايه ها دربارۀ طرح های آنها صحبت 
کنيد و تشويقشان کنيد تا طرحی برای 

خروج زودهنگام داشته باشند.

مخاطرات

۶۷



طوفان، سيل و سيالب گل و الی

در هنگام سيل
از رودهايی که با سرعت جريان دارند، رد نشويد. در   •
يک طرف رود بمانيد تا آب عقب بنشيند. بيشتر رودها 

يکی دو ساعت پس از پايان بارندگی پايين می روند.

در طی طوفان، سيستم زهکشی خانه و راهروی   •
ورودی ماشين به خانه را بررسی کنيد تا وضعيت 

ايمنی داشته باشيد و خرابی را محدود کنيد.

مواظب گل و الی جاری باشيد و زهکشی ها را طوری   •
تنظيم کنيد که گل و الی جاری را کاهش دهند.

اگر متوجه جريان عمدۀ گل و الی چه در باال و چه در   •
پايين خانۀ خود شديد، خانوادۀ خود را به محل امنی ببريد، 
به همسايه ها خبر بدهيد و با اداره خدمات عمومی به اين 
(۴۳۵۷) 675-HELP-800-1  :شماره تماس بگيريد

در هنگام 
   بارندگی...

برنامه ای داشته باشيد که پيش از شروع باران به مکان خودتان در 
يک محلۀ امن برسيد و تا زمان کافی پس از طوفان در آنجا بمانيد. 
کنده درخت های سوخته، تخته سنگ ها، و ديگر خاکروبه ها می 
توانند سدهای موقتی ايجاد کنند که چندين روز پس از پايان باران 

ناگهان متالشی می شوند. اين موضوع می تواند ساعت ها يا گاهی 
حتی روزها پس از پايان بارندگی اتفاق بيفتد. مخصوصاً موقع 

رانندگی هوشيار باشيد. در جاده مواظب پياده روهای فروريخته، گل 
و الی، تخته سنگ های فروريخته و ديگر مخاطرات باشيد. ممکن 
است پل ها را سيل برده باشد، و آب تا روی مجراهای سرپوشيدۀ 

آب آمده باشد. هنگامی که آب روی جاده ديده شود، هيچ راهی نيست 
که بتوان فهميد جادۀ زير آب را سيل برده است. ممکن است آب 

خيلی عميق تر و قدرتمندتر از آنی باشد که شما انتظار داريد.
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طوفان، سيل و گل و الی جاری

پس از سيل
به خانۀ آسيب ديده از سيل برنگرديد تا اين که   •
از طرف مأمورين اجرای قانون و مسؤوالن 

ايمنی، منطقۀ شما امن اعالم شود. 

خرابی را ارزيابی کنيد؛ دامنه های تپه، خانه ها و   •
غيره را از نظر جابه جايی شيب کوه، ته نشينی گل و 

الی، و ويرانی ناشی از آب گرفتگی بازرسی کنيد.

پس از طوفان، آهسته و بااحتياط رانندگی کنيد زيرا   •
بسياری از جاده ها ممکن است گل و الی، خار و 
خاشاک، و مناطق شسته شده با سيل داشته باشند.

برای کسب اطالع در مورد جاده های آسيب ديده، با   •
اداره خدمات عمومی به شمارۀ باال تماس بگيريد يا 

به وبگاه www.ladpw.org مراجعه کنيد.

به خاطر داشته باشيد که، بسياری از سيالب های گل و   •
الی هنگام خشک شدن خاک پس از چندين روز بارندگی 

پياپی رخ می دهند، بنابراين سيالب گل و الی ممکن 
است چندين روز پس از پايان بارندگی اتفاق بيفتد.

زمستان ها بهترين زمان برای کشت گياه روی سراشيبی   •
ها است، بنابراين برنامه بريزيد و پيش از اين که فصل 

باران شروع شود، مشکالت منطقه را حل کنيد.

کيسه شن ها و ديگر موانع می توانند جهت جريان 
های کوچک گل و الی را عوض کنند. ولی به 
هر حال به خاطر داشته باشيد که اين اقدامات 

کوچک ممکن است در برابر يک جريان عظيم 
خاکروبه و خاشاک بی معنا باشد. دامنه های تپه 

ها در طول سه تا هفت سال بعدی ثابت و استوار 
می شوند.

مخاطرات
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 مواد خطرناک  
و شيميايی

مواد شيميايی همه جا يافت می شوند. آب آشاميدنی را تصفيه می 
کنند، محصوالت کشاورزی را افزايش می دهند، و کارهای خانه را 
آسان می کنند. ولی مواد شيميايی اگر نادرست استفاده يا پخش شوند، 
می توانند برای انسان يا محيط زيست خطرناک هم باشند. مخاطرات 
می توانند در زمان توليد، ذخيره، حمل و نقل، استفاده يا نابود کردن 
آنها رخ دهند. شما و جامعۀ شما در صورت استفادۀ ناايمن از مواد 
شيميايی يا رهاسازی مقادير زيان بار آنها در محيطی که زندگی، 

کار يا بازی می کنيد، در شرايط مخاطره آميزی قرار داريد.

مواد خطرناک در اشکال مختلف مواد منفجره، مواد قابل 
اشتعال و احتراق، سموم، و مواد راديواکتيو موجود هستند. اين 

مواد بيشتر اوقات در نتيجۀ تصادف های راننگی يا به دليل 
سوانح شيميايی در کارخانه ها در محيط رها می شوند.

پس:اگر:

از شما خواسته 
شد محل را 
تخليه کنيد

• فوراً همين کار را انجام دهيد.

 • برای اطالعات در خصوص مسيرهای تخليه، پناهگاه های موقت و 
  روش ها، روی موج يک راديو يا کانال تلويزيون بمانيد.

• مسيرهايی که توسط مقامات توصيه می شود را پيگيری کنيد - راه های ميانبر ممکن است ايمن نباشند.

• فوراً محل را ترک کنيد.

 • اگر وقت داريد، با بستن پنجره ها، گرفتن تمام منافذ هوا، و خاموش 
  کردن پنکه های سقفی آلودگی خانه را به حداقل برسانيد.

• ذخيره های حوادث از پيش آماده را برداريد.

 • فراموش نکنيد به همسايگانی که به کمک ويژه نياز دارند، ياری برسانيد 
  - اطفال، افراد سالخورده و کسانی که معلوليتی دارند.

بيرون از خانه 
گرفتار شديد

 • خالف جريان رودخانه، سراشيبی و جريان باد بمانيد! به طور کلی، سعی کنيد دست 
  کم نيم مايل (معموًال ۸ تا ۱۰ بلوک شهری) از منطقۀ خطر دور شويد. 

• از صحنۀ سانحه دور شويد و کمک کنيد ديگران هم دور بمانند.

 • به طرف مايعات ريخته شده، مه و غبار موجود در هوا، و پس ماندهای شيميايی 
   جامد فشرده نرويد و آنها را لمس نکنيد. سعی کنيد از گاز، بخار يا دود تنفس نکنيد. 

  در صورت امکان دهان خود را در هنگام ترک محل با يک پارچه بپوشانيد.

• تا وقتی که نوع مادۀ خطرناک مشخص نشده است، از قربانيان سانحه دوری کنيد.

۷۰
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پس:اگر:

درون يک وسيلۀ 
موتوری هستيد

 • توقف کنيد و در يک ساختمان استوار دنبال پناهگاه بگرديد. اگر بايد درون ماشين خود 
  بمانيد، شيشه ها و منافذ را بسته نگهداريد و تهويه مطبوع و بخاری را خاموش کنيد..

از شما خواسته شد 
که داخل خانه بمانيد

• حيوانات خانگی را به داخل خانه بياوريد.

 • تمام درها و پنجره های بيرونی را ببنديد و قفل کنيد. منافذ، دودکش های 
  شومينه، و تا آنجا که ممکن است درهای داخلی را ببنديد.

 • سيستم های تهويه مطبوع هوا را خاموش کنيد در ساختمان های بزرگ، سيستم های 
   تهويه را روی گردش هوای ۱۰۰ درصد بگذاريد تا هيچ هوايی از بيرون به داخل خانه 

  کشيده نشود. اگر اين امکان وجود ندارد، بايد سيستم های تهويه خاموش شوند.

 • به اتاقی که از قبل برای پناهگاه انتخاب شده برويد. اين اتاق بايد روی 
  زمين باشد و کمترين منفذ را به بيرون داشته باشد.

 • درزهای زير دهانۀ درها و پنجره ها را با حوله های خيس، لفاف 
  های پالستيکی و نوار چسب های پارچه ای بگيريد.

 • درزهای اطراف پنجره ها و واحدهای تهويۀ مطبوع، هواکش های آشپزخانه 
   و توالت، و منافذ فر خوراک پزی و دستگاه ظرف خشک کن را با نوار چسب 

  پارچه ای و لفاف پالستيکی، کاغذ مومی و فويل آلومينيومی بگيريد.

• ترک ها و سوراخ های اتاق، مانند منافذ دور لوله ها، را با مصالح ساختمانی پر کنيد.

 • اگر گاز يا بخار وارد ساختمان شده باشد، از ميان پارچه يا حوله نفس های کوتاه بکشيد. 
  از خوردن يا آشاميدن هر غذايی که ممکن است آلوده شده باشد، پرهيز کنيد.

۷۱
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مواد خطرناک

اگر نگران مشکلی از ناحيۀ مواد خطرناک هستيد، از اين 
گام های مهم پيروی کنيد و آنها را به خاطر داشته باشيد:

خطر را بشناسيد.
از منطقه مربوطه حذر کنيد.

منطقه را قرنطينه کنيد و ديگران را دور نگهداريد.
به مقامات اطالع دهيد... با ۹۱۱ تماس بگيريد.

به ياد داشته باشيد نسبت به مواد خطرناک مظنون، 
خالف جهت آب، باد و سراشيبی باشيد.

فاصلۀ امن چقدر است؟  
برای اين پرسش تنها يک پاسخ وجود ندارد. از «قانون انگشت 

شست» پيروی کنيد: به محل سانحه نگاه کنيد، و با دست کامًال کشيده 
انگشت شست را جلوی چشم خود نگهداريد. اگر هنوز می توانيد 

سانحه را از يک طرف شست خود ببينيد (مثًال يک کاميون تانکر 
واژگون شده)، پس شما بيش از حد نزديک هستيد. آنقدر از محل 
سانحه فاصله بگيريد تا انگشت شست شما تمام صحنه را بپوشاند.

ات
طر
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دود برخاسته از آتش ذرات ريز و گازهايی به همراه دارد 
که می تواند اثرات مضری بر روی سالمتی، مخصوصاً 

برای افراد حساس، داشته باشد. جانب احتياط را رها نکنيد 
و از فعاليت های غيرضروری بيرون از خانه و تقالی 

طوالنی مدت در مناطق متأثر از دود خودداری کنيد.

دود برخاسته از آتش ذرات ريز و گازهايی به همراه دارد 
که می تواند اثرات مضری بر روی سالمتی، مخصوصاً 

برای افراد حساس، داشته باشد. جانب احتياط را رها نکنيد 
و از فعاليت های غيرضروری بيرون از خانه و تقالی 

طوالنی مدت در مناطق متأثر از دود خودداری کنيد.

ماندن در خانه تا حدودی می تواند تماس با دود وغبار را کاهش 
دهد، درها و پنجره ها را بسته نگهداريد و تهويه مطبوع را روشن 

کنيد. صاف کردن هوای داخل خانه با صافی های HEPA می تواند 
از ميزان ذراتی که در داخل خانه به گردش درمی آيند، بکاهد.

 برای اطالعات جزئی تر در مورد کيفيت هوا، از وبگاه 
www.aqmd.gov ديدن کنيد يا با اين شماره تماس بگيريد: 

(۷۶۶۴-۲۸۸) 800-CUT-SMOG-1
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کمک های اوليه و CPR را فرابگيريد و يک بستۀ کمک   •
های اوليه بسازيد.

راه بستن گاز، آب و برق را ياد بگيريد؛ ممکن است در   •
هنگام زمين لرزه ضرورت پيدا کند. 

شومينه ها، سقف ها، ديوارها و پی ريزی ساختمان را از   •
نظر مقاومت بازرسی کنيد - مطمئن شويد خانۀ شما به 

فونداسيون چفت شده باشد.

جای آب گرم کن،و لوازم خانگی اصلی مانند مبلمان بلند   •
سنگين، گياهان آويزان، آينه ها، و قاب های تصوير را 

محکم کنيد. برای اطالع از راه های ايمن سازی خانه، از 
وبگاه اينترنتی www.daretoprepare.org ديدن 

کنيد. 

اشياء شکستنی و سنگين، مايعات قابل اشتعال و خطرناک   •
مانند رنگ، حشره کش، و محصوالت تميزکننده را در 

کابينت های محکم در طبقات پايين نگهداريد.

در سازماندهی محلۀ خود مشارکت کنيد تا پس از زمين   •
لرزه خودبسنده باشد.

زمان آماده شدن برای زمين لرزه همين اکنون است... نه 
هفتۀ آينده يا پس از وارد آمدن شوک. با عمل کردن هر چه 
زودتر به فهرست کار پيش از زمين لرزه از خانوادۀ خود 
محافظت کنيد. ايدۀ خوبی است که از فهرست کار هنگام 
زمين لرزه کپی بگيريد و در خروجی های خانه و گاراژ 

به ديوار بزنيد و در همۀ ماشين های خانواده بگذاريد.

پيش از زمين لرزه
نقاط امن را در هر يک از اتاق های خانۀ خود شناسايی کنيد.   •

به ميزهای محکم، ميز تحريرها و ديوارهای داخلی توجه 
کنيد. نقاط خطر خود را بشناسيد: پنجره ها، آينه ها، اشياء 

آويزان، بخاری ها، و مبلمان بلند بی حفاظ.

هدايت تمرين های آموزشی را در خانوادۀ خود به عهده   •
بگيريد و ايمن ترين جاهای خانۀ خود را بشناسيد.

تصميم بگيريد اگر در هنگام زمين لرزه از هم جدا شديد،   •
خانواده چگونه و در کجا بايد به هم بپيوندند.

يکی از دوستان يا بستگان را برای تماس خارج از ايالت   •
انتخاب کنيد تا خانواده و دوستان از وضعيت شما آگاه شوند. 

مخاطرات

زمين لرزه
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زمين لرزه

در هنگام زمين لرزه
اگر داخل خانه هستيد، همان جا بمانيد. زير يک ميز يا ميز تحرير   •

برويد يا در گوشه ای بايستيد. از پنجره ها، کتابخانه ها، کابينت پرونده 
ها، آينه های سنگين، گياهان آويزان، و ديگر اشياء سنگينی که ممکن 

است سقوط کنند، دوری کنيد. مواظب سقوط گچ بری ها و کاشی 
های سقف باشيد. زير پوشش خود بمانيد تا لرزه ها تمام شود. پوشش 

خود را نگهداريد - اگر حرکت کرد، شما هم با آن حرکت کنيد.

اگر در محيط بيرون از خانه هستيد، به جايی باز دور   •
از درخت، ساختمان، ديوار و خطوط برق برويد.

اگر رانندگی می کنيد، ماشين را کنار جاده بکشيد و   •
توقف کنيد. از مناطق اطراف خطوط برق پرهيز کنيد. 

درون ماشن خود بمانيد تا لرزه ها تمام شود.

اگر در يک محل عمومی شلوغ هستيد، برای رسيدن به در عجله   •
نکنيد. چمباتمه بزنيد و سر و گردن خود را با دست و بازو بپوشانيد.
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در ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ ساعت ۵:۵۴ 
بعدازظهر، زمين لرزه ای به 

Newport- بزرگی ۶٫۴ منطقۀ
Inglewood Fault را لرزاند، و 

آسيب جدی به Long Beach و 
ديگر محالت وارد کرد. 

اين زمين لرزه ۱۲۰ کشته و بيش از 
۵۰ ميليون دالر خسارت به امالک 

به بار آورد.



NORTHRIDGE زمين لرزۀ

مخاطرات

ويرانی گسترده بود، قسمت هايی از بزرگراه های اصلی 
فروريخت، ساختمان های پارکينگ ها و دفاتر کار فروريخت، 

تعداد بی شماری آپارتمان به شکلی تعميرنشدنی آسيب ديدند. 
 San آسيب وارده به خانه های آپارتمانی چوبی در مناطق

Fernando Valley و Santa Monica بسيار گسترده بود، 
به ويژه در ساختمان هايی که طبقۀ اول «نرم» يا گاراژهای 
پارکينگ کم ارتفاع داشتند. حرکت سريع و نيرومند، هم به 

صورت عمودی و هم به صورت افقی، ساختمان ها را از روی 
پی ريزی هايشان بلند کرد و ديوارها را از پهلو جا به جا نمود.

ارتباط منطقۀ Santa Clarita با لس آنجلس قطع شد، زيرا 
پل های Newhall Pass برای بار دوم در طول ۲۳ سال 

 San Fernando گذشته توسط زمين لرزه پايين ريختند. در
Valley، چشمه های جوشان آب حاصل از شکستن لوله های 
اصلی به دور چشمه های آتش ناشی از شکستن لوله های گاز 
می چرخيد. کمپ های چادری در پارک های دره برپا شدند، 

و برای يک هفته در دمای سی تا چهل درجه ای شب به درازا 
کشيدند، در حالی که جبهۀ هوای سردی هم وارد منطقه می شد.

در ساعت ۴:۳۰ صبح روز ۱۷ ژانويه ۱۹۹۴، ساکنان منطقۀ 
لس آنجلس بزرگ به شدت با تکانه های قوی زمين لرزۀ 

Northridge از خواب بيدار شدند. اين نخستين زمين لرزه ای 
بود که از زمان زمين لرزۀ Long Beach در سال ۱۹۳۳ يک 

منطقۀ شهری اياالت متحده را مستقيماً هدف قرار می داد.

زمين لرزۀ Northridge با بزرگی ۶٫۷ تعداد ۷۲ نفر را 
کشت، هفت بزرگراه را از دور خارج کرد، و ۲۰ ميليون دالر 

خسارت به بار آورد. تا زمان ويرانی نيواورلئان، اين زمين لرزه 
بدترين ضايعه ای بود که تا آن زمان بر يکی از شهرهای اياالت 

متحده در طول زندگی بيشتر آمريکايی ها وارد شده بود.

اين زمين لرزه روی يک گسل محوری کور ناشناخته در زير 
کوهستان های شمال Porter Ranch رخ داد، و قوی ترين 

حرکت زمين را که تا آن زمان در يک منطقۀ شهری در شمال 
آمريکا توسط دستگاه به ثبت رسيده بود، توليد کرد. دانشمندان 

بعدها اندازه گيری کردند که اين زمين لرزه باعث افزايش ارتفاع 
Oat Mountain در شمال شهر به ميزان حدود ۲۰ اينچ شد.

۷۵



 زمين لرزه 
 FORT TEJON 

بزرگترين زمين لرزۀ کاليفرنيای جنوبی 
 Fort در تاريخ مدرن، زمين لرزۀ
Tejon در ۹ ژانويه ۱۸۵۷ برابر 

با ۸٫۰ درجه در مقياس ريشتر بود. 
ويرانی آنقدر جدی نبود که امروزه 
می تواند باشد، بيشتر به خاطر اين 

که کاليفرنيای جنوبی جمعيت پراکندۀ 
اندکی داشت. تأثيرات زمين لرزه کامًال 

چشمگير، حتی ترساننده بود.  

اگر شوک Fort Tejon امروزه اتفاق 
می افتاد، ويرانی به سادگی بالغ بر 
ميلياردها دالر می شد، و تعداد جان 

باختگان قابل توجه بود. جوامع امروز 
Wrightwood و Palmdale بر 
روی يا نزديک منطقۀ گسل ۱۸۵۷ 

قرار دارند.

زمين لرزه

پس از زمين لرزه
تالشی باری استفاده از تلفن نکنيد مگر اين که مورد   •

اضطراری فوری و فوتی وجود داشته باشد.

اگر امنيت دارد، نشت گاز و آب، آسيب ديدگی سيم کشی   •
برق و خطوط فاضالب را بازرسی کنيد. اگر آسيب ديدگی 

مشاهده شد، تسهيالت عمومی را از منبع قطع کنيد، و 
فوراً نشت گاز را به شرکت تأمين کننده اطالع دهيد. 

از خطوط برق فروافتاده دوری کنيد و به   •
ديگران هم تذکر دهيد دور از آن بمانند.

برای روشن کردن شمعک گاز اقدام نکنيد مگر   •
اين که خط گاز شما کامًال بازرسی شده باشد. برای 

دريافت کمک با شرکت گاز تماس بگيريد.

اگر برای شما اين کار ايمن است، ساختمان خودتان   •
را از نظر ترک و آسيب ديدگی بازرسی کنيد، که 

شامل سقف، شومينه و پی ساختمان می شود.

راديوی دستی خود را برای دستورالعمل ها   •
و گزارش های خبری روشن کنيد. 

با مسؤولين ايمنی عمومی همکاری کامل داشته   •
باشيد و از دستورالعمل ها پيروی کنيد؛ آنها 

برای تضمين ايمنی آموزش ديده اند.

مگر در صورت وجود اضطرار از   •
وسيلۀ نقليۀ خود استفاده نکنيد.

آمادگی پس لرزه ها را داشته باشيد - آرام   •
باشيد و به ديگران کمک کنيد.

اگر خانه را تخليه می کنيد، يادداشتی برای   •
اعضای خانواده و ديگران بگذاريد و بگوييد 

کجا می توانند شما را پيدا کنند.

۷۶
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يک اپيدمی آنفلونزای خيلی شديد می تواند منجر به سطح بااليی 
از بيماری، مرگ، به هم ريختگی اجتماعی و زيان اقتصادی 
شود. زندگی روزمره به هم می ريزد، زيرا مردم بسياری در 

جاهای بسيار همه در يک زمان به طور جدی بيمار می شوند. 
تأثيرات آن می تواند از تعطيلی مدارس و مشاغل تا تعليق خدمات 

اوليه مانند حمل و نقل عمومی و ارسال غذا گسترده باشد.

می توان تأثيرات يک اپيدمی را کم کرد اگر از قبل 
برای آن آماده سازی شده باشد. طرح ها و اطالعات 
و فهرست کارهای آماده سازی در اين وبگاه موجود 

.www.pandemicflu.gov/plan :است

اپيدمی همان شيوع بيماری سراسری است. اپيدمی آنفلوآنزا 
هنگامی اتفاق می افتد که يک ويروس جديد آنفلوآنزا پيدا می 

شود که مردم در برابر آن ايمنی کمی دارند يا اصًال ندارند، و 
واکسنی هم برای آن وجود ندارد. بيماری به سادگی از فردی به 

فرد ديگر منتقل می شود، ناخوشی جدی ايجاد می کند، و می 
تواند تمام کشور يا سرتاسر جهان را در زمانی اندک درنوردد.

دشوار است که بتوان پيش بينی کرد اپيدمی آنفلوآنزای بعدی 
چه زمانی رخ می دهد، و تا چه ميزان جدی خواهد بود. 

هر زمان و در هر جا که اپيدمی شروع شود، همه در خطر 
هستند. ممکن است کشورها بتوانند از طريق اقداماتی نظير 

بستن مرزها و ايجاد محدوديت های مسافرتی، رسيدن ويروس 
را به تعويق بياندازند، ولی نمی توانند آن را متوقف کند.

اپيدمی به صورت موج می آيد و می رود، و هر 
بار از شش تا هشت هفته ادامه می يابد.

اپيدمی 
      آنفوالنزا

۷۷
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اپيدمی آنفوالنزا

شما می توانيد همين حاال خود را برای يک   .۱
اپيدمی آنفلوآنزا آماده کنيد  

برای دو هفته ذخيرۀ آب و غذا کنار بگذاريد. در هنگام   •
اپيدمی، اگر نتوانيد به فروشگاه برويد يا فروشگاه ها مواد 

غذايی نداشته باشند، برای شما اهميت دارد که ذخاير 
اضافی دم دست داشته باشيد. اين کار در وضعيت های 
ديگر شرايط اضطراری مانند قطع برق هم مفيد خواهد 

بود.

به طور دوره ای داروهای معمولی نسخه دار خود را   •
بازرسی کنيد تا مطمئن باشيد ذخيره ای دائمی در خانه 

داريد. 

داروهای بدون نسخه و ديگر ذخيره های بهداشتی را دم   •
دست داشته باشيد، مانند مسکن ها، ضد اسيد برای معده، 

داروهای سرفه و سرماخوردگی، مايعات الکتروليتی برای 
اسهال، و ويتامين ها. 

با اعضای خانواده و عزيزان خود صحبت کنيد که چگونه   •
در صورت بيماری از آنها مراقبت خواهد شد، و چه 

چيزهايی برای مراقبت از آنها 

در خانه نياز خواهد بود. به صورت داوطلبانه با گروه   •
های محلی همکاری کنيد تا برای کمک به واکنشگران 

شرايط اضطراری آماده شويد. 

در کارهای آماده سازی محلۀ خود در برابر اپيدمی   •
آنفلوآنزا مشارکت کنيد.

برای محدود کردن گسترش عفونت و و   .۲
پيشگيری از سرايت بيماری

به فرزندان خود آموزش دهيد دست هايشان را مرتب با آب   •
و صابون بشوييد. 

به فرزندان خود آموزش دهيد هنگام سرفه و عطسه با   •
دستمال جلوی دهان خود را بگيرند. 

به فرزندان خود آموزش دهيد هنگامی که بيمار هستند، تا   •
جايی که ممکن است از ديگران دوری کنند. 

اگر بيمار هستيد در خانه بمانيد و به محل کار يا مدرسه   •
نرويد.
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اپيدمی آنفوالنزا

 نمونه هايی از غذاها و 
فاسدنشدنی ها

 نمونه های ذخيره های پزشکی، 
بهداشتی و اضطراری

کنسروهای آمادۀ خوردن گوشت، ماهی، 
ميوه، سبزيجات، حبوبات و سوپ

قالب های پروتئينی يا ميوه ای

گرانوال يا حبوبات صبحانۀ خشک

کره يا آجيل بادام زمينی

ميوۀ خشک شده

کلوچه

آب ميوۀ قوطی

بطری آب

غذا و حريرۀ بچه در قوطی يا شيشه

خوراک حيوانات خانگی

ساير اقالم فاسدنشدنی

ذخيره های دارويی بانسخه مانند گلوکز و دستگاه کنترل فشار خون

آب و صابون، يا مايع دستشويی با پايۀ الکل (۶۰ تا ۹۵ درصد)

دارو برای تب، مانند استامينوفن و ايبوپروفن

تبگير

داروی ضداسهال

ويتامين

مايعات الکتروليتی برای اسهال

مواد / صابون تنظيف

چراغ قوه

باتری

راديوی دستی

دربازکن دستی

کيسه زباله

دستمال کاغذی، دستمال توالت، پوشک

مخاطرات
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تروريسم
اقدامات ويرانگر تروريستی نگرانی های زيادی در مورد امکان رويدادهای 

آينده در اياالت متحده و عواقب بالقوۀ آنها بر جای گذاشته است. اين 
اقدامات باعث نوعی عدم اطمينان در مورد آنچه شايد در آينده اتفاق بيفتد 

شده و فشار روانی را افزايش داده است. کارهايی هست که می توانيد 
انجام دهيد تا اگر شرايط اضطراری ديگری رخ داد، برای چيزهای پيش 

بينی نشده آمادگی داشته باشيد و فشار روانی را کاهش دهيد. انجام اقدامات 
آمادگی به شما و فرزندانتان اطمينان مجدد خواهد داد که شما می توانيد 

اقدام کنترلی مناسب را در رويارويی با چنين رويدادهايی اجرا نماييد.

ات
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کارهايی که شما می توانيد بکنيد 

اين آمادگی، بسياری از گام های مشابهی را دربرمی گيرد که شما برمی داريد تا برای زمين 
لرزه، سيل، آتش سوزی و ديگر حوادث آماده باشيد.

يک طرح   
ارتباطی اضطراری ايجاد کنيد.  

برای  جايی   
  جلسه گذاشتن برپا کنيد..

بستۀ  يک   
  ذخيره برای حوادث فراهم کنيد. 
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مخاطرات

چيزهايی که می تواند رخ دهد

امکان بروز تلفات و ضايعات قابل توجه و / يا آسيب 
به ساختمان ها و زيرساخت ها وجود دارد. 

به دليل ماهيت جنايی رويداد، مداخلۀ سنگين برای 
اجرای قانون در سطوح محلی، ايالتی و فدرالی 

در پی يک حملۀ تروريستی ديده می شود.

منابع بهداشت و بهداشت روانی در جوامع متأثرشده ممکن 
است تا آخرين حد برسد، يا حتی از آن فراتر برود.

پوشش رسانه ای دامنه دار، ترس و وحشت جدی در 
عموم مردم، و استلزامات و عواقب بين المللی می 

توانند برای دوره ای طوالنی ادامه داشته باشند.

محل های کار و مدارس ممکن است بسته شوند، و شايد محدوديت 
هايی برای مسافرت های داخلی و بين المللی ايجاد شود.

ممکن است شما و خانواده تان يا افراد هم خانه، 
ضمن پرهيز از جاده هايی که به داليل امنيتی 

بسته شده اند، مجبور به تخليۀ منطقه شويد.

پاکسازی ممکن است ماه ها به طول انجامد.

به مقامات محل گوش بدهيد.

اگر مقامات محلی از شما بخواهند خانۀ خود را ترک کنيد، 
دليل خوبی برای اين درخواست خود دارند، و شما بايد اين 

توصيه را فوراً اجابت کنيد. به راديو يا تلويزيون گوش 
بدهيد و از دستورالعمل های مسؤولين شرايط اضطراری 
محلی پيروی کنيد و اين نکات ساده را به خاطر بسپاريد.

مقامات محلی شما دقيق ترين اطالعات مرتبط با   •
رويداد منطقۀ شما را در اختيارتان می گذارند. 

روشن نگهداشتن راديو يا تلويزيون، و پيروی از 
دستورالعمل های آنها ايمن ترين انتخاب است.

اگر مسؤولين محلی به شما توصيه کنند   •
که «در خانۀ خود پناه بگيريد» 

درون خانه يا دفتر کار خود بمانيد و از   •
خودتان در آنجا محافظت کنيد. 

تمام پنجره ها و درهای خارجی را ببنديد و قفل کنيد.   •

تمام هواکش ها، و سيستم های گرمايشی   •
و تهويۀ مطبوع را خاموش کنيد. 

خفه کن بخاری خود را ببنديد. بستۀ ذخيرۀ حوادث خود   •
را برداريد، و مطمئن شويد که راديو کار می کند. 

به يکی از اتاق های داخلی بدون پنجره برويد   •
که باالی سطح زمين قرار گرفته باشد. 

در وضعيت خطر مواد شيميايی، موقعيت باالی   •
سطح زمين ترجيح دارد زيرا بعضی مواد شيميايی 

سنگين تر از هوا هستند، و ممکن است به زيرزمين 
ها نفوذ کنند حتی اگر پنجره ها بسته باشند. 

با استفاده از نوار چسب پارچه ای، تمام ترک   •
های اطراف در و منافذ اتاق را بگيريد. 

به راديو يا تلويزيون خود گوش بدهيد ا وقتی که گفته شود   •
همه جا امن است يا اين که گفته شود محل را تخليه کنيد. 

مسؤوالن محلی ممکن است در مناطق خاص   •
پرخطر در محلۀ شما اعالم تخليه نمايند.

 گام های مثبت بيشتری که 
می توانيد برداريد

به ياد داشته باشيد کودکانی که گزارش های تلويزيونی را تماشا 
می کنند متوجه نمی شوند که فيلم ويدئويی مرتب تکرار می شود، 

و فکر می کنند رويداد بارها و بارها رخ داده است. شايد الزم 
باشد بزرگساالن هم در هنگام تماشای ويدئوهای اضطراب آور 
به خودشان استراحت بدهند. شايد مايل باشيد ترتيبی بدهيد که با 
ديگر اعضای بزرگسال خانواده به نوبت به اخبار گوش بدهيد.

کسانی که احتماًال در تماس با مواد شيميايی يا بيولوژيکی 
قرار گرفته اند، ممکن است نياز داشته باشند مورد سم زدايی 

قرار بگيرند و تحت مراقبت پزشکی باشند. به توصيه های 
مسؤوالن محلی در راديو يا تلويزيون گوش بدهيد تا تعيين 
کنيد چه گام هايی نياز است برداريد تا از خود و خانواده 

تان محافظت کنيد. از آنجا که احتمال می رود خدمات 
اضطراری ترافيک کاری زيادی داشته باشند، فقط در مورد 

شرايط اضطراری با خطر جانی به ۱-۱-۹ تماس بگيريد.
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 آب و هوای
   بسيار بد 

سرما
هر ساله در شهرستان لس آنجلس گازگرفتگی هايی با منواکسيدکربن 

مشاهده می شود که به دليل استفاده از منقل، فر خوراک پزی يا اجاق 
گاز به عنوان منبع گرما رخ می دهد. استفاده از گرمايش مرکزی، 

بخاری های برقی، بخاری های گاز طبيعی با تهويۀ خوب، يا بخاری 
هيزمی تهويه دار راه های امن تری برای گرم ماندن هستند. 

در هنگام گرم کردن خانۀ خود:

هرگز از منقل، فر خوراک پزی يا اجاق گاز   •
برای گرم کردن خانه استفاده نکنيد.

برای اطمينان از شرايط عملکرد صحيح وسايل   •
گرمايشی پيش از استفاده آنها را بازرسی کنيد.

کوره ها و بخاری های هيزمی را بازرسی کنيد تا مطمئن شويد   • 
 شومينه ها و دودکش ها بسته نيستند و اجازۀ تهويۀ درست 

را می دهند.

يک آشکارساز منواکسيدکربن در خانه نصب کنيد تا   •
خطر گازگرفتگی را در خانۀ شما کاهش دهد.

اگر از يک ژنراتور برق در فضای باز استفاده می کنيد،   •
آن را تا جايی که ممکن است دور از خانه قرار دهيد.

برنامۀ پناهگاه زمستانی برای سالمندان و کسانی که به دنبال جايی برای 
غلبه بر سرمای زمستان می گردند، تهيه شده است. از وبگاه 

http://www.lahsa.org/year_round_shelter.asp
ديدن کنيد يا به وسيلۀ تلفن ثابت يا همراه با خط تلفن اطالعاتی شهرستان 

لس آنجلس به شمارۀ ۱-۱-۲ تماس بگيريد.

گرما
هنگامی که دمای هوا باالست، قرار گرفتن در معرض نور 

خورشيد برای مدت طوالنی می تواند باعث کم آبی بدن، گرفتگی 
عضالت، گرماگرفتگی و گرمازدگی شود. هرگز کودکان، 

سالمندان، يا حيوانات خانگی را بدون مراقبت در خودروهای 
دربسته ترک نکنيد، حتی اگر الی پنجره ها باز باشد.

لباس های سبک و گشاد بپوشيد.  •

آب و نوشيدنی های ورزشی زياد بنوشيد   •
و از نوشيدن الکل پرهيز کنيد.

به کسانی که در همسايگی شما دسترسی محدودی   •
به تهويۀ مطبوع و وسايل حمل و نقل دارند، مانند 

سالمندان و بيماران، پيشنهاد کمک بدهيد.

هنگام ساعت اوج گرمای هوا در منطقه ای که تهويه مطبوع   •
داشته باشد، بمانيد. به مکان های عمومی مانند مجتمع های 

تجاری، پارک ها و کتابخانه ها برويد تا خنک بمانيد.

از تقالی غيرضروری مانند تمرين های فشرده   •
در ساعات اوج تابش خورشيد بپرهيزيد.

اگر لزومی ندارد که در آفتاب باشيد، در سايه بمانيد. هنگامی که   •
در آفتاب هستيد، کالهی ترجيحاً با نقاب پهن بر سر بگذاريد.

۸۲



HAZARDS

سونامی (موج دريای ناشی از زمين لرزه) مجموعه ای از موج های 
اقيانوسی بسيار بلند است که به وسيلۀ زمين لرزه، فوران آتشفشانی، 

يا لغزش عظيم زمين در زير دريا ايجاد می شود که حجم عظيمی 
از آب را جا به جا می کنند. از منطقۀ بروز آشفتگی، موج ها در 
همۀ جهات به طرف بيرون حرکت می کنند، خيلی شبيه به موج 
هايی که وقتی سنگی را در حوض می اندازيد، ايجاد می شوند.

هنگامی که موج ها به آب های ساحلی کم عمق نزديک می 
شوند، عادی می نمايند و از سرعت آنها کاسته می شود. 

سپس همين طور که سونامی به خط ساحلی نزديک می شود، 
ارتفاع خيلی زيادی پيدا می کند و به ساحل کوبيده می شود، 

که باعث ويرانی های عظيم و مرگ و مير می شود.

زمان ميان هر دو تاج موج می تواند بين ۵ تا ۹۰ دقيقه باشد، و 
سرعت موج در اقيانوس آزاد می تواند بيش از ۴۵۰ مايل در 

ساعت باشد. سوامی به ارتفاع بيش از ۱۰۰ فوت هم رسيده است.

کسانی که در زمان يک زمين لرزۀ بزرگ نزديک ساحل 
زندگی می کنند، بايد به راديو گوش بدهند و منتظر اعالم 
خطر سونامی باشند و آمادگی تخليۀ محل فوری به سمت 

مناطق مرتفع تر داشته باشند. سونامی به صورت مجموعه 
ای پی در پی از «تاج های موج» (سطوح باالی آب) و 

«نشيب موج» (سطوح پايين آب) از راه می رسد. 

تغييرات سريع در سطح آب می تواند نشانه 
ای برای نزديک شدن سونامی باشد.

سونامی های ناشی از زمين لرزه های محلی و دوردست هر دو 
جوامع ساحلی کاليفرنيای جنوبی را تهديد می کنند. اگرچه اقيانوس 
ها از نظر ايجاد سونامی تحت نظر هستند، هنگامی که زمين لرزۀ 
بزرگی در مکان نزديکی رخ می دهد، نخستين موج سونامی می 
تواند در ظرف چند دقيقه پس از رويداد به جوامع ساحلی برسد.

از مناطق ساحلی يا کم ارتفاع دوری کنيد. 
ممکن است موج ها برای چندين ساعت 

ادامه داشته باشند و چندين برابر سريع تر 
از سرعت راه رفتن، دويدن يا رانندگی شما 

حرکت کنند.

سونامی
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سونامی

مطالب بيشتری در مورد آمادگی برای 
 www.espfocus.org سونامی در
 www.tsunami.noaa.gov/prepare.html  يا
به صورت رايگان در دسترس است.

اگر نزديک خط ساحلی هستيد، زمين لرزه تنها اعالم خطر در   •
مورد نزديک شدن سونامی است بنابراين پاسخ سريع به آن 

بسيار مهم است.

اگر کنار دريا باشيد و متوجه شويد آب عقب کشيده يا دور شده   •
است، و پهنۀ وسيعی از ساحل نمايان شده است، اين اعالم 

خطری برای نزديک بودن سونامی است. 

هرگز برای تماشا يا موج سواری روی يک موج سونامی به کنار   •
دريا نرويد!

جمعيت های محلی در خطر بايد بتوانند عالئم مخاطرات سونامی 
قريب الوقوع را بشناسند و فوراً به جايی با ارتفاع باالتر بروند. 
در حالی که سونامی های با منشاء دوردست زمان بيشتری در 

اختيار ساکنان می گذارند تا مناطق ساحلی مورد تهديد را تخليه 
کنند، آنها نياز به ارزيابی به موقع و دقيق مخاطرۀ سونامی را هم 
افزايش می دهند تا از آماده باش های اشتباه پرهزينه پرهيز شود. 

جامعه ها و محالت بايد آگاه باشند که چه مناطقی ممکن است 
زير سيل بروند. ساکنان بايد تمام شاخه های چندگانۀ مخاطرات 

ناشی از زمين لرزه های بسيار بزرگ محلی يا دوردست، 
و اختالل وارده به جامعه از ناحيۀ آنها را درک کنند.

می
ونا
س
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تخليه محل به دليل سونامی 
کسانی که در منطقۀ هشدار تخليه قرار دارند، بايد فوراً راه زمين های مرتفع 

 Tsunami Safe) تر را در پيش بگيرند. مناطق ايمن برای سونامی
Areas) با عالمت هايی که در طول جاده ها در ارتفاع ۹۰ فوتی يا بيشتر 

از سطح دريا گذاشته شده، مشخص شده اند. برای اطالعات در مورد مراکز 
تخليۀ محلی، راديو يا ايستگاه های تلويزيون محلی را روشن نگهداريد.

اخطار سونامی
اين اخطار بدين معناست که زمين لرزه ای بزرگ در دوردست 

اتفاق افتاده است. نزديک شدن سونامی ممکن است ولی قطعی نشده 
است. برای اطالعات بيشتر راديو يا ايستگاه های تلويزيون محلی 

را روشن نگهداريد. آمادۀ احتمال اعالم خطر سونامی باشيد. 

اعالم خطر سونامی 
اين اعالم خطر بدين معناست که نزديک شدن سونامی قطعی شده است. برای 
اطالع گرفتن راديو و ايستگاه های تلويزيون محلی را روشن نگهداريد و در 

صورت توصيۀ مقامات محلی در اين خصوص، آمادۀ تخليۀ محل باشيد. 

۸۵
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سالمتی
حواستان به خستگی بيش از حد باشد. سعی نکنيد کارهای زيادی را   •
با هم انجام دهيد. اولويت ها را مشخص کنيد و موزون حرکت کنيد. 

استراحت کافی داشته باشيد. 

آب پاک زياد بنوشيد و خوب غذا بخوريد. دستکش و چکمه های   •
محکم کار بپوشيد. 

وقتی در خاک و خاشاک کار می کنيد، مرتب دست هايتان را کامل   •
با صابون و آب تميز بشوييد. 

مشکالت ايمنی
از مشکالت ايمنی جديدی که به خاطر حادثه ايجاد شده است، آگاه   •

باشيد. مراقب جاده های سيل گرفته، ساختمان های آلوده، آب آلوده، 
نشت گاز، شيشه های شکسته، سيم کشی معيوب برق، و سطوح 

لغزنده باشيد. 

به مقامات محلی در مورد مشکالت ايمنی و سالمتی اطالع بدهيد،   •
شامل مواردی چون مواد شيميايی ريخته شده، خطوط برق پايين 

افتاده، جاده های سيل گرفته، عايق های سوخته، و حيوانات مرده.

نگرانی نخست شما پس از يک حادثه سالمتی و ايمنی خانواده تان 
است. شما بايد مشکالت امکان پذير ايمنی را در نظر بگيريد و سالمتی 

و رفاه خانواده را زير نظر داشته باشيد. اطالعات زير بايد به عنوان 
يک يادآوری مورد استفاده قرار گيرند - از طريق شعبۀ صليب سرخ 

محل خود در دورۀ آموزشی کمک های اوليه و CPR نام نويسی کنيد. 
شعبۀ خود را در اينترنت به نشانی www.redcross.org پيدا کنيد.

کمک به مصدومان
مصدوميت ها را بررسی کنيد. سعی نکنيد افراد به 

شدت مجروح را جا به جا کنيد مگر اين که در 
خطر فوری مرگ يا مصدوميت بيشتر قرار داشته باشند. اگر 
بايد فرد بيهوشی را جا به جا کنيد، نخست جای گردن و کمر 

را ثابت کنيد و سپس فوراً برای کمک تماس بگيريد.

اگر قربانی نفس نمی کشد، با احتياط قربانی را در موقعيت تنفس   •
مصنوعی قرار دهيد، مسير هوا را آزاد کنيد، و شروع به احيای 

دهان به دهان نماييد. 

دمای بدن را با پتو حفظ کنيد. فراموش نکنيد که قربانی نبايد بش از   •
حد گرم شود. 

هرگز سعی نکنيد به يک فرد بيهوش مايعات بخورانيد.   •

کمک های اوليۀ اصلی
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صدمات سر، کمر و / يا گردن
برای درد شديد يا فشار در سر، گردن يا کمر.

نخست محوطه را بررسی کنيد تا از امنيت خود مطمئن شويد، و سپس   .۱
قربانی را بررسی کنيد.

خود را معرفی کنيد و بپرسيد چه کمکی می توانيد بکنيد.  •

برای پيشگيری از انتقال بيماری، احتياط های اوليه را به عمل   •
آوريد.

اگر فکر می کنيد قربانی از ناحيۀ سر، گردن يا کمر آسيب ديده است، يا   .۲
خودتان به ۹۱۱ زنگ بزنيد يا به کس ديگری بگوييد تماس بگيرد.

کمترين حرکت را به سر، گردن و کمر بدهيد.  .۳

دست هايتان را دو طرف سر مصدوم بگذاريد و تکيه گاهی   •
ايجاد کنيد و سر مصدوم را در همان حالتی که قرار گرفته بود 

نگهداريد.

اگر سر به سختی به يک طرف چرخيده است، سعی نکنيد آن   •
را صاف کنيد.

فراموش نکنيد - سر مصدوم را همان طور که قرار گرفته بود   •
به دست هايتان تکيه بدهيد.

خفگی
اگر شخص نمی تواند صحبت کند، سرفه کند يا نفس بکشد با ۹۱۱ تماس 
بگيريد. اگر مشکل حل شود، می توانيد دوباره تماس بگيريد و لغو کنيد.

خود را معرفی کنيد و بپرسيد چه کمکی می توانيد به قربانی بکنيد. او   .۱
می تواند سرش را به عالمت «بلی» يا «نه» تکان دهد.

پشت سر شخص بايستيد.  .۲

ناحيۀ انگشت شست مشت دستتان را روی وسط شکم درست باالی ناف   .۳
بگذاريد.

مشتتان را با دست ديگر محکم بگيريد.  .۴

به سمت باال فشارهای ناگهانی و سريع بدهيد.  .۵

آنقدر اين کار را تکرار کنيد تا جسم با سرفه بيرون بيايد. اگر شخص   .۶
بيهوش شد، از اين کار دست بکشيد.

ک های اوليۀ اصلی
کم
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کنترل خونريزی
برای يک زخم باز

نخست محوطه و سپس قربانی را بررسی کنيد.  .۱

خود را معرفی کنيد و بپرسيد چه کمکی می توانيد   •
بکنيد. برای پيشگيری از انتقال بيماری، احتياط های 

اوليه را به عمل آوريد.

با مرهم روی زخم را بپوشانيد.  .۲

محکم روی زخم را فشار بدهيد (فشار مستقيم).  •

روی مرهم را با باند ببنديد.  .۳

درست روی زخم گره بزنيد.  •

قسمت مجروح را باال بگذاريد.  .۴

موقعيت زخم را باالی از سطح قلب قرار دهيد (فقط   •
وقتی ظن شما اين است که استخوان نشکسته است).

اگر خون ريزی قطع نشد:  .۵

مرهم و باند بيشتری به کار ببريد.  •

از يک نقطۀ فشار استفاده کنيد تا شاهرگ را به   •
استخوان بفشاريد.

به ۹۱۱ زنگ بزنيد يا بگوييد کسی تماس بگيرد.  •

شوک
نخست محوطه را بررسی کنيد تا از امنيت خود مطمئن   .۱

شويد، و سپس قربانی را بررسی کنيد.

روی قربانی را بپوشانيد و بگذاريد دراز بکشد. فقط به   .۲
قدری رويش را بپوشانيد که گرمای بدنش را از دست ندهد.

خوراک يا آب ندهيد.  .۳

پاها را بلند کنيد.  .۴

هرچه زودتر کمک پزشکی بياوريد.  .۵
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ک های اوليۀ اصلی
کم

حمايل کردن دست يا کتف
نخست محوطه و سپس قربانی را بررسی کنيد.  .۱

از قربانی بپرسيد چه کمکی می توانيد بکنيد.  •

برای پيشگيری از انتقال بيماری، احتياط های اوليه را   •
به عمل آوريد.

اگر قربانی نمی تواند حرکت کند يا از دست مصدوم استفاده   .۲
کند، به ۹۱۱ زنگ بزنيد يا بگوييد کسی تماس بگيرد.

باال و پايين محل جراحت برای دست مصدوم تکيه گاهی   .۳
درست کنيد.

درک حسی، گرما و رنگ منطقۀ زير جراحت را بررسی   .۴
کنيد.

حمايل دست را وصل کنيد  .۵

دست را در همان وضعيتی که قبًال بود نگهداريد.  •

يک باند مثلثی زير دست مجروح و روی شانه   •
مجروح بگذاريد تا يک حمايل درست شود.

دو سر حمايل را کنار گردن گره بزنيد.  .۶

نکته: چند تکه گاز پانسمان زير گره ها بگذاريد تا   •
برای مصدوم راحت تر باشد.

محل جراحت را محکم نگهداريد.    .۷

دست را با يک باند مثلثی تاشده محکم به سينه   •
نگهداريد.

دوباره درک حسی، گرما و رنگ منطقۀ زير جراحت را   .۸
بررسی کنيد.
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(CPR) احيای قلبی ريوی
احيای قلبی-ريوی (CPR) رويه ای است که در 

هنگام توقف تپش قلب و تنفس يک بيمار انجام 
می شود. اين رويه می تواند شامل فشار به سينه 

يا شوک الکتريکی همراه با تنفس مصنوعی 
باشد. برای اطالعات بيشتر از فرصت های 

آموزشی، به شعبۀ صليب سرخ خود برويد يا 
از www.redcross.org ديدن کنيد. 

اخطار سيل برق آسا
امکان سيل برق آسا در منطقۀ شما وجود دارد.

(SBA) اداره کل مشاغل کوچک
SBA پس از حادثه وام هايی کم بهره در اختيار 

صاحب خانه ها، مستأجران، مشاغل کوچک و 
بزرگ، و سازمان های غيرانتفاعی قرار می دهد 
تا اموال غيرمنقول، امالک شخصی، ماشين آالت 
و تجهيزات، موجودی انبار و دارايی های کسب 
و کار خود را که در طی يک حادثۀ اظهارشده 
آسيب ديده يا ويران شده اند، تعمير يا جايگزين 
کنند. اضافه بر اين، SBA وام های اقتصادی 

جبران خسارات (سرمايه در گردش) به مشاغلی 
که از حادثه متأثر شده اند، ارائه می دهد.

اداره مديريت بحران فدرال
اداره ای در دولت اياالت متحده که در زمينۀ 

برنامه ريزی برای تخفيف، آماده سازی، واکنش 
و بازيابی با موضوع حادثه فعاليت می کند. 
همچنين اين اداره برنامه های متنوع کمک 

مالی را پس از حادثه مديريت می کند.

ارزيابی صدمات 
فرآيندی برای برآورد يا تعيين تعداد مصدومان و 

تلفات جانی، آسيب های وارده به امالک خصوصی 
و عمومی، و وضعيت امکانات و خدمات کليدی 

که به واسطۀ يک حادثه يا شرايط اضطراری 
طبيعی يا ساختۀ دست بشر ايجاد شده باشد.

واژه نامه

 AWARE
 Alert, Well-prepared And Ready for

Emergencies (آماده باش، آمادگی خوب و مهيا 
برای شرايط اضطراری)، راهنمايی برای ايجاد طرح 

های اضطراری در همسايگی و محله. دسترسی 
.www.espfocus.org اينترنتی رايگان در

 EarthquakeCountry.info
" اين وبگاه اطالعات، فيلم های ويديويی و انيميشن   

هايی دربردارد که می توانند به ساکنان برای آماده 
شدن در برابر زمين لرزه کمک کنند. کتب راهنمای 
 Putting Down Roots in Earthquake »

«Country 
www.earthquakecountry. در وبگاه  
info در دسترس است؛ نسخۀ اسپانيايی هم در 

نشانی www.terremotos.org وجود دارد."

 RAIN
اگر احتمال بروز مشکل از ناحيۀ مواد خطرناک   

می رود؛ خطر را بشناسيد (Recognize)، از 
منطقه بپرهيزيد (Avoid)، منطقه را خالی کنيد و 

ديگران را دور نگهداريد (Isolate)، به مقامات خبر 
دهيد (Notify) - سپس با ۹۱۱ تماس بگيريد. به ياد 

داشته باشيد خالف جهت آب، باد و سراشيبی باشيد.

اپيدمی آنفلوآنزا 
" اپيدمی همان شيوع بيماری سراسری است.    
اپيدمی آنفلوانزا زمانی رخ می دهد که ويروس 

آنفلوانزای جديدی پيدا می شود که مردم در برابر آن 
ايمنی ندارند يا کم دارند و واکسنی هم برای آن وجود 

 ندارد. 
بيماری به سادگی از فردی به فرد ديگر منتقل می 

شود، ناخوشی جدی ايجاد می کند، و می تواند تمام 
 کشور يا سرتاسر جهان را در زمانی اندک درنوردد.

 شبکه های درختی تلفن
  فهرستی از شماره تلفن ها که در اختيار يک گروه 

قرار می گيرد؛ اطالع رسانی به وسيلۀ تلفن از نفر اول شروع 
می شود و ادامه می يابد تا جايی که همه خبردار شوند."
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(ESP) برنامۀ اضطراری نجات
 "اطالعات آمادگی در شرايط اضطراری که 

www.espfocus.org به طور رايگان در وبگاه 
يا در تماس با ۱۱۶۶-۹۷۴ (۲۱۳) موجود است."

بسته حوادث
بستۀ ذخيره برای حوادث، دسته ای از اقالم بسته   

بندی شده است که سطح ايمنی و سالمتی خانوادۀ 
شما را در هنگام يک حادثه ارتقا خواهد داد. 

بيفتيد، بپوشانيد و نگه داريد
يک سری اقدامات که چنانچه به درستی و با آگاهی از 

شرايط محيطی انجام شوند، به عنوان مؤثرترين توصيۀ 
يک-خطی شناخته می شود که شما در هنگام بروز 

زمين لرزه می توانيد از آن پيروی کنيد. برای اطالعات 
بيشتر در مورد «بيفتيد، بپوشانيد، نگه داريد»، از 
www.earthquakecountry.info ديدن کنيد.

پاکسازی علف های هرز
بهترين اقدام برای ايجاد «فضای قابل دفاع» برای 
محافظت مؤثر از ملک، زندگی و محيط زيست در 

برابر آتش سوزی. قانون آتش سوزی شهرستان 
لس آنجلس استانداردهای کمينه را در شهرستان 

برمی شمارد؛ اطالعات بيشتر در اين وبگاه 
 .www.fire.lacounty.gov :موجود است

پرچم قرمز
اعالم خطر پرچم قرمز يک اعالم خطر پيش 

بينی هواشناسی است که توسط خدمات ملی 
هواشناسی اياالت متحده صادر می شود تا به آتش 

نشانی منطقه و دواير مديريت سرزمينی اطالع 
دهد که شرايط برای شروع و اشاعۀ آتش در 

مناطق غيرشهری بسيار فراهم است. اعالم خطر 
پرچم قرمز به معنای خطر باالی آتش سوزی 
با احتمال فزايندۀ گسترش سريع آتش سوزی 

گياهان در منطقه ظرف ۲۴ ساعت آينده است.

اعالم خطر تخليه
تخليۀ اختياری بدين معناست که زمان آماده شدن 
برای ترک خانه و منطقه رسيده است. خانواده، 

حيوانات خانگی، نيازهای اصلی و مدارک 
مهم خود را جمع کنيد و به دستورالعمل های 

واکنشگران شرايط اضطراری توجه کنيد. اگر شما 
نيازهای پزشکی خاصی داريد يا توانايی حرکت 

شما محدود است، در هنگام صدور «هشدار 
تخليه» بايد برای ترک منطقه آماده شويد.

اعالم خطر سيل برق آسا
يک سيل برق آسا در حال وقوع است 

يا خيلی زود رخ خواهد داد. 

آتش سوزی غيرشهری
آتش سوزی غيرشهری، به هر آتش سوزی بدون 
ساختار و کنترل نشده ای اطالق می شود که در 

بيابان، صحرا يا بوته زار روی می دهد. آتش سوزی 
های وحشی از نظر وسعت زياد، سرعتی که از 

مبداء اوليه شروع به گسترش می کنند، توانايی آنها 
برای تغيير جهت های غيرقابل پيش بينی، و عبور 

از فاصله ها، مانند جاده ها، رودخانه ها و آتش 
بندها با ديگر آتش سوزی ها متفاوت هستند. آتش 

سوزی های وحشی معموًال با امالک کاری ندارند؛ 
با اين حال، به دليل شهرسازی گسترده در مناطق 

صحرايی، می توانند باعث بروز ضايعات گسترده به 
خانه ها و ديگر امالکی شوند که در منطقۀ حايل بين 
شهر و صحرا واقع شده اند، محوطه ای برای گذار 

از منطقۀ توسعه يافته به صحراهای توسعه نيافته.

آمادگی برای شرايط اضطراری
دولت ها، سازمان ها، و اشخاص طرح هايی 

ايجاد می کنند تا جان مردم را نجات دهند، 
ويرانی های حادثه را به حداقل برسانند، و 

واکنش در برابر حادثه را افزايش دهند. 

بازيابی حالت پيش از حادثه
گام هايی که در هنگام و پس از شرايط اضطراری 

يا حادثه برداشته می شود تا شرايط را به 
حالت عادی برگرداند. بازيابی غالباً بالفاصله 
پس از آرام گرفتن شرايط اضطراری شروع 
می شود. بازيابی کامل به حالت پيش از يک 

حادثۀ عمده معموًال سالها طول می کشد. 
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حادثه
يک رويداد يا اتفاق پيش بينی نشده، شامل فجايع 

طبيعی، سوانح تکنولوژيکی، يا رويدادهای 
ساختۀ دست بشر، که ويرانی، تلفات، ضايعات 

و اضطرار گسترده برای يک ساختار به بار می 
آورد که می تواند منجر به ويرانی های قابل توجه 

امالک، جراحات فراوان و مرگ و مير شود.

حادثه مصيبت بار
حادثه ای که در حدی فوق العاده تلفات انبوه، 

ويرانی و به هم ريختگی داشته باشد به طوری 
که به شدت اجتماع، زيرساخت ها، محيط 

زيست، اقتصاد و عملکرد دولت را تحت تأثير 
قرار دهد و برای بازيابی شرايط پيش از آن، 
نياز به سطوح فوق العاده زياد و مداومی از 

منابع و مهارت ها وجود داشته باشد.  

(DCS) خدمات ارتباطات حوادث
گروه متصديان بی سيم تازه کار در شهرستان 

لس آنجلس که در سرتاسر شهرستان کار می کنند 
تا ارتباطات قابل اطمينان در شرايط اضطراری 

 DCS فراهم شود. برای اطالعات بيشتر در مورد
با ايستگاه شهربانی محل خود تماس بگيريد.

(MRE) خوراک آماده
خوراک های آماده ، غذاهايی هستند که قبًال برای 

مصرف آماده شده اند. اين خوراک ها، غذاهای 
بسته بندی شده ای هستند که برای نگهداری بلندمدت 

طراحی شده اند. اين خوراک ها همچنين به گونه 
ای طراحی شده اند تا با کمترين نياز به آماده 

سازی قابل مصرف باشند. بنابراين، اين خوراک ها 
برای تدارکات نجات در شرايط اضطراری، مانند 

زمين لرزه، سيل، تندباد، گردباد و ديگر باليای 
طبيعی بسيار مناسب هستند. اين جيره های غذايی 
قادر خواهند بودند تا اشخاص را برای مدتی زنده 

نگهدارند تا کمک های امدادی بلندمدت برسند.

پناهگاه تخليه
چنانچه منطقه ای بايد برای مدت زمانی مديد 

تخليه شده باقی بماند، ممکن است به درخواست 
بخشداری، صليب سرخ يک پناهگاه تخليه برپا 

کند. هنگامی که ارزيابی ايمنی کامل شده و 
پناهگاه آمادگی پذيرش کسانی که محل حادثه را 
تخليه کرده اند داشته باشد، مکان پناهگاه تخليه 

توسط مأموران محلی اعالن خواهد شد.

پناهگاه در خانه
ايمن سازی و محافظت از مردم و دارايی ها در 

منطقه ای عمومی که بحران در آن روی می دهد. 
اگر مقامات به شما توصيه کنند که در خانه پناه 

بگيريد، بايد دستگاه های تهويه مطبوع و پنکه ها 
را خاموش کنيد، درزهای دور پنجره ها و درها را 
بگيريد و به راديو گوش بدهيد تا مقامات اعالن کنند 

که خطر رفع شده است. هرگز از منطقۀ پناهگاه 
خود بيرون نزنيد مگر اين که دستورالعملی به 

شما داده شود که بگويد انجام اين کار امن است.

تخفيف مخاطرات
هر اقدامی که برای کاهش يا حذف 

خطرات بلندمدت جانی و مالی ناشی از 
حوادث طبيعی صورت می گيرد.

تخليه
دور کردن مردم به صورت سازماندهی 

شده، مرحله به مرحله، و با نظارت کافی 
از مناطق خطرناک يا بالقوه خطرناک.

جعبۀ کمک های اوليه
يک جعبۀ کمک های اوليۀ پر و پيمان، که به آسانی 

در دسترس باشد، برای هر خانه ای ضرورت 
دارد. داشتن ذخيره ای که پيشاپيش جمع آوری شده 

باشد، به شما کمک خواهد کرد فوراً بر شرايط 
اضطراری مسلط شويد. يک جعبۀ کمک های 
اوليه در خانه و يکی هم در ماشين نگهداريد. 
همچنين فراموش نکنيد در تعطيالت خانوادگی 
يک جعبۀ کمک های اوليه همراه داشته باشيد.
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FRS سيستم راديويی
 راديوهای «خدمات مخابراتی خانوادگی» 

(Family Radio Service) وسايل نسبتاً 
ارزان قيمت ارتباطی برای مواقع بروز يک 
حادثۀ عمده هستند که احتمال قطعی خدمات 

 ،FRS تلفن می رود. با استفاده از راديوهای
می توانيد با همسايگان نزديک خود در ارتباط 
باشيد تا ميزان خرابی و صدمات را ارزيابی 

کنيد و ببينيد کجا به منابع نياز هست.

شبکه های محله ای
همسايه هايی که پيش از حادثه گرد هم می آيند 

تا در مورد يکديگر و طرح واکنش محله و 
بازيابی پس از حادثه اطالعات کسب کنند.   

شرايط اضطراری
رويداد يا اتفاقی پيش بينی نشده که به طور 
غافلگيرانه رخ می دهد و نياز به واکنش و 
مداخلۀ فوری برای کاهش ضايعات بالقوه 

به جان افراد، امالک يا سودآوری دارد.

شورای سرپرستان
شورای پنج نفرۀ سرپرستان هيأت حاکم بر 

شهرستان لس آنجلس را تشکيل می دهد. اين 
شورا که توسط مجلس قانون گذاری ايالت در 

سال ۱۸۵۲ ايجاد شده است، نقش های اجرايی، 
قانون گذاری و شبه قضايی بر عهده دارد. 

اعضا توسط آرای حوزۀ مربوطه انتخاب می 
شوند و محدود به سه دورۀ چهارساله هستند.

طرح ارتباطات
طرحی که شرح می دهد شما پس از حادثه 

چگونه با ديگران ارتباط برقرار خواهيد 
کرد. اطالعات تماس مهم اعضای خانواده 

تان و تماس های خارج از ايالت شما. 

طرح اضطراری خانواده
طرحی که تضمين می کند هر کدام از اعضای 

خانوادۀ شما به خوبی از مخاطرات بالقوه اطالع 
دارند و می دانند در شرايط اضطراری چه بايد 
بکنند. طرح های خانواده بايد عبارت باشند از: 

مسيرهای فرار، طرح های تخليه، ارتباطات خانواده، 
بستن تسهيالت عمومی، احتياط های ايمنی، مراقبت 
و بيمۀ حيوانات خانگی، و اطالعات سوابق حياتی. 

دستور تخليه
حکمی است از طرف يکی از دو ادارۀ شهربانی 
يا آتش نشانی مبنی بر اين که فوراً خانه يا محل 
کارتان را ترک کنيد. عدم اجرای دستور تخليه 

ممکن است باعث به خطر افتادن زندگی ديگران، 
جراحت شخصی يا مرگ شود. هنگامی که 

منطقه را ترک کرديد، ديگر نخواهيد توانست 
که برگرديد تا اين که دستور برداشته شود. 

ديده بان محله
ديده بان محله (که ديده بان جنايت يا ديده بان 

جنايت محله هم ناميده می شود) گروهی از 
شهروندان سازمان دهی شده هستند که کارشان 

پيشگيری از جنايت و خرابکاری در محله است.

 NOAA راديوی آب و هوای 
(يا MWR) برای تمام مخاطرات

شبکه ای ملی از ايستگاه های راديويی که به 
طور مرتب اطالعات هواشناسی را مستقيماً از 

 National) نزديکترين دفتر خدمات هواشناسی ملی
 NWR .پخش می کنند (Weather Service

اعالم خطرها، اخطارها، پيش بينی های هواشناسی، 
و هر گونه اطالعات رسمی ديگر در مورد 

مخاطرات را از طرف خدمات هواشناسی ۲۴ 
ساعت در روز، ۷ روز در هفته پخش می کند.

سوابق حياتی
سوابق يا مدارکی که، در صورت آسيب ديدن، 

خراب شدن، يا گم شدن، دردسر قابل مالحظه ای 
ايجاد می کنند و / يا جايگزين کردن يا ايجاد دوبارۀ 

آنها هزينۀ قابل توجهی برای سازمان دارد.

سوابق حياتی
سوابق رويدادهای زندگی شامل شناسنامه ها، 

قباله های ازدواج، و گواهی فوت. همچنين می 
تواند شامل قراردادها و توافق نامه هايی باشد 

که مالکيت امالک، تجهيزات، وسايل نقليه، 
محصوالت، و مانند آن را ثابت می کنند. 

سيستم آماده باش اضطراری
سيستم آماده باش اضطراری (EAS) می 
تواند در زمانی بسيار کوتاه تمام مردم را 

در صورت تهديدی خطرناک يا شرايط 
اضطراری ملی مخاطب خود قرار دهد.
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مناطق وابسته
جوامع و مناطقی که بيرون از مرزهای قلمرو 

قانونی شهرهای پيوسته هستند. بدين ترتيب، خدمت 
رسانی به آنها توسط شهرهای پيوسته انجام نمی 

شود. با ارايۀ خدمات شهری اوليه مانند اجرائيات 
قانونی، منطقه بندی، مجوزهای ساختمان، کتابخانه 

ها، پارک ها، برنامه های بازپروری، تعمير و 
نگهداشت خيابان ها، و عالئم و چراغ های راهنمايی 

و رانندگی، فرمانداری شهرستان نقش شهرداری 
را برای خدمت رسانی به اين مناطق دارد.

منطقه نجات
منطقه ای تخصيص يافته به مردم تا از آتش سوزی 

های غيرشهری بزرگ به آنجا پناه ببرند. مناطق 
نجات فقط وقتی استفاده می شوند که ساکنان را 
نتوان به يک محل امن تخليه کرد؛ اين مناطق 

معموًال از پناه گرفتن در خانه ای که در منطقه 
ای پر از گياه قرار دارد، امن تر هستند، و از 

پناه گرفتن در وسيلۀ نقليه هم امن تر هستند.

(CBO) نهادهای محله بنياد
نهادهای محله ای که به اشخاص، خانواده 
ها، و جوامع با نيازهای خاص ياری می 
رسانند، پيش از، در هنگام، و اغلب پس 

از شرايط اضطراری يا حادثه.

واکنش به حادثه
اولويت های بالفاصله پس از يک حادثه 
عبارتند از محافظت از زندگی مردم و 

امالک، و برآورده ساختن نيازهای بشر مانند 
آب، غذا، پناهگاه، و کمک پزشکی.   

طرح فرار از آتش سوزی
يک طرح گام به گام برای محل سکونت شما که دست 

کم دو راه برای فرار از آتش سوزی نشان بدهد. 

فهرست تماس ها
فهرستی از اعضای خانواده، کارکنان و 
شريکان کليدی خارج از ايالت در هنگام 

بحران. اين فهرست شامل شماره های تلفن 
خانه، پيجر، تلفن همراه و غيره است.

(HAM) کاربر تازه کار بی سيم
کاربر تازه کار بی سيم HAMها به خدمات ارتباطات 

حوادث شهربانی وابسته اند و بخشی از شبکۀ 
ارتباطات اضطراری در شهرستان لس آنجلس هستند. 

ERT يا (Equine) گروه واکنش اسب
گروه واکنش اسب (Equine) نهادی داوطلبانه 

است که منابع اداره کنترل و مراقبت از حيوانات 
شهرستان لس آنجلس را تقويت می کند. هدف اين 

گروه ياری رساندن برای تخليۀ ايمن چارپايان 
در هنگام حوادث کوچک و بزرگ است. اين 

گروه همچنين در جهت آموزش اسب داران برای 
آمادگی در شرايط اضطراری فعاليت می کند. 

برای اطالعات بيشتر با اداره کنترل و مراقبت 
از حيوانات شهرستان لس آنجلس تماس بگيريد. 

(CERT) گروه واکنش اضطراری محله
آموزشی برای تمام خطرات و مخاطرات در 

دسترس ساکنان و طراحی شده به منظور کمک 
به شما تا در يک شرايط اضطراری از خود، 

خانواده تان، همسايگانتان و محلۀ خود حفاظت 
کنيد. تعهد آموزشی برای دورۀ آموزشی با 
تأييديۀ کشوری بين ۱۷ تا ۲۴ ساعت است.

مسيرهای تخليه
جاده ها و بزرگراه هايی که توسط اجرائيات قانونی 

برای تخليۀ اشخاص به بيرون از منطقۀ خطر و 
به سمت منطقه يا پناهگاهی ايمن مشخص شده 

اند. مسيرهای تخليه ممکن است به طور شفاهی 
در ضمن يک دستور تخليه مشخص شوند يا از 
پيش در يک طرح مکتوب طراحی شده باشند. 
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امتياز عکس ها
Area E CERT Committee

City of Norwalk
City of Whittier Photo Archives courtesy of E.J. Boranian

L.A. County Animal Care & Control Volunteer Equine Response Team
 L.A. County Fire Department
L.A. County Health Services

L.A. Sheriff’s Department Disaster Communication Service

طراحی و صفحه آرايی
,Theresa Argonza-Gomez

L.A. County Chief Executive Office - Graphic Arts Section

رفع مسؤوليت
مضمون اين کتابچه فقط برای مقاصد اطالع رسانی است. مضمون 

اين کتابچه قرار نيست، و نبايد، توصيۀ حرفه ای يا قانونی تلقی 
شود، و نيز نبايد به عنوان جايگزينی برای کسب چنين توصيه ای 

در نظر گرفته شود. استفاده کننده تمام خطرات مرتبط با استفاده از 
اين اطالعات را بر عهده دارد، زيرا اين اطالعات «همين طور که 

هست» و بدون هر گونه ضمانت يا غرامت ارائه می شود. 
اطالعات ارائه شده در اين کتابچه ممکن است نمايندۀ رويه 

های جاری باشد يا نباشد و نبايد به تنهايی برای تصميم 
گيری های تعيين کننده مورد اتکا قرار گيرد.



بازنگری ژانويه ۲۰۱۱

در   FEMA مالی کمک  های  برنامه  مديره  هيأت  مالی  کمک  محل  از  نشريه  اين  هزينۀ  از  بخشی 
مطالب  است.  شده  تأمين  کاليفرنيا  بحران  مديريت  اداره  طريق  از  و  آمريکا  داخلی  امنيت  وزارت 
مطرح شده در اين نشريه، ديدگاه ها و نظرات نويسندگان آنها هستند و لزوماً نمايندۀ مواضع رسمی يا 
خط مشی های هيأت مديره برنامه های کمک مالی FEMA يا وزارت امنيت داخلی آمريکا نيستند.

 FEMA/DHS اين پروژه از طرف مؤسسه امنيت مناطق شهری 
(يا FEMA/DHS Urban Area Security Initiative) و کمک مالی 
امنيت داخلی ايالت (State Homeland Security) مورد پشتيبانی 

و توسط اداره مديريت بحران کالفرنيا مورد قدردانی قرار گرفت.



FARSI


