
در خانوادگی و فردی  آمادگی
پيش بينی. قابل غير مقابل حوادث

حاضر؟
مونتگومریآماده

اضطراری پاسخگويی و آمادگی
ريزی کنيد برنامه خود برای امنيت



ممکن که غيرمنتظره مورد يک حادثه در نيست مايل کس هيچ
موجب آن از و يا بدتر کند روزانه را مختل زندگی است

برسد چه کند، فکر شود، نزديکانش و خودش ديدن صدمه
اين انجام حال هر کند. به مورد صحبت اين در اينکه به

شرايط با رويارويی برای مؤثر ريزی برنامه و عاقالنه کار
باشد. می ضروری غيرمنتظره،

که  هايی ريزی برنامه شروعی است برای کمک به نقطه حاضر  بروشور
ای و پايه اطالعات حاوی بروشور اين دهيد.  توانيد انجام می مورد اين در
دهيد. بايد انجام است که و کارهايی فکر کنيد آنها بايد به است که چيزهايی

اطالعات آنها در که ديگری منابع از آگاهی در باال، ذکرشده برموارد عالوه
است. بوده نظر در اين بروشور مد دارد نيز وجود بيشتری

برنامه خويش امنيت برای همسايه هايتان؛ و عزيزان خود، خاطر به پس
کنيد. ريزی

اين توانيد می هم شما
انجام دهيد. کارها را

است. بقا مصيبت و بين تفاوت قبل، از برنامه ريزی کمی
کارهاست. تمامی مختصرآغازگر گفتگوی يک



می شويد آماده مشکالتی چه با مواجهه برای
بحث پيش بيايد، شما منطقه در است ممکن همه از بيش که نوع اتفاقاتی مورد در

طبيعی، حوادث فجايع به العمل نسبت عکس مختلف برای روشهای مورد کنيد. در
کنيد. اندازد، فکر می مخاطره به را عمومی حادی که سالمت مسأله يا و تروريستی،

بگيريد تماس کسی چه با
شماست محل زندگی و ايالت از بستگانتان که خارج از يکی و يا دوست يک از
اين توانند با می خانواده اعضای باشد.  ديگر شما خانوادگی" "رابط بخواهيد که
درصفحه که از فرمی بدهند. خودشان را اطالع و موقعيت بگيرند تماس شخص

کنيد. استفاده دارد، وجود بعدی

مالقات محل
کنيد: انتخاب مالقات برای را محل دو

سوزی. آتش مثل غيرمنتظره، حادثه يک بروز صورت در منزلتان؛ از بيرون ■

از  همه بايد برگرديد. منزل نمی توانيد به صورتی که در تان؛ محله  ■ بيرون از

مطلع باشند. محل آن تلفن و شماره آدرس

اقامت محل
صحبت محل، يک در گرفتن پناه و "محل اقامت" يا و منطقه تخليه احتمال مورد در

داشته باشيد: نظر را در موارد زير کنيد. همچنين
ديگر و سالمندان يا مدرسه، و مهدکودک در ها برای بچه برنامه يک تنظيم ■ 

نياز دارند. ويژه به کمک که اعضای خانواده
را  حيوانات از حيوانات خانگی. پناهگاهها معموًال برای مراقبت ريزی برنامه ■

کنند. نمی قبول

الزم کارهای
صفحه به ) کرده، مهيا غيرمنتظره وقايع برابر در ضروری چيزهای شامل بسته يک

کنيد. نگهداری منزلتان در محلی امن در آن را کنيد) مراجعه راست سمت آخر

است.  زمان بهترين اکنون  هم
شما کمک به مورد اين مسائل در صحبت کردن

اضطراب و و باشيد داشته کنترل احساس می کند
شود. کم نگرانيتان

کنيد. گفتگو اين باره در ديگران با 1
يد.
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کنيد. ريزی برنامه 2

و  محل نگهداری کنيد در يک را مهم و حساس اطالعات
اين کار انجام بگذاريد. با خود اختيار خانواده در آنها را

وقت جلوی اتالف داريد، نياز اطالعات اين به که هنگامی
شود. می گرفته

حادثه هنگام وقوع است زير ممکن اطالعات
اطالعات اين از بخورند. شما درد به غيرمنتظره
خويش های ريزی برنامه برای راهنما عنوان به

کنيد. استفاده

شخصی اطالعات
نام

آدرس

تلفن شماره

فون سل شماره

تولد تاريخ

رابط محلی
نام

نسبت

آدرس

تلفن شماره

فون سل شماره

ايالت از خارج رابط
نام

نسبت

آدرس

تلفن شماره

فون سل شماره

خانواده عضو نزديکترين
نام

نسبت

آدرس

تلفن شماره

فون سل شماره

حيوانات خانگی از مسئول مراقبت
نام

آدرس

تلفن شماره

فون سل شماره

مالقات محل
از منزلتان خارج

تان محله از خارج

با رابط  اتفاق افتاد، ای حادثه غيرمنتظره اگر
که در اين چرا تماس بگيريد، خود خارج از ايالت

معموًال دور راه تماس برقراری  موارد
آسان تر است.

مهدکودک و در ها بچه برای ويژه يک برنامه
نزديک اعضای ديگر سالمندان، و مدرسه، يا

کنيد. تنظيم دارند، نياز ويژه کمک به که خانواده



کنيد. مهيا ضروری چيزهای شامل بسته يک 3

آماده  را زير ضروری کنيد!  9 قلم شروع ساده چيزهای از
آنها کمک به غيرمنتظره حادثه بروز صورت در تا کنيد

شويد. مستقر امنی محل در بتوانيد

لباس غذا آب

دربازکن قوه چراغ دارو

اوليه کمکهای بهداشتی لوازم راديو

ضروری قلم 9
برای هر نفر برای آب يک گالون روزی 1 

سه روز
و کنسرو غذای نشدنی، مثًال فاسد غذای  2 

شده بندی بسته
هر نفر برای کفش و لباس يک دست 3

هايی که  مصرف دارو سه روز به اندازه  4
است الزم نسخه آن  برای گرفتن

نياز) صورت (در

و باطری اضافی چراغ قوه 5
دستی دربازکن 6

يا  و خورشيدی انرژی يا باطری از که راديويی  7
کند استفاده می و کوک اهرم

و  توالت دستمال صابون، مثل بهداشتی لوازم  8
مسواک

ضد  داروی مانند ابتدايی اوليه کمکهای لوازم  9
نسخه بدون داروهای و بندی زخم نوار عفونی،



کنيد: مراجعه زير وبسايتهای به بيشتر برای دريافت اطالعات

montgomerycountymd.gov مريلند مونتگومری،  کانتی
redcross.org  آمريکا سرخ صليب
cdc.gov بيماريها  مرکز کنترل
disasterhelp.gov  بينی پيش قابل غير حوادث امداد
fema.gov  اضطراری وضع مديريت آژانس فدرال
ready.gov   ميهن امنيت وزارت
hsus.org/disaster   متحده اياالت شفقت انجمن

حيوانات اهلی) نگهداری به (برای کمک  

لطفًا غيرمنتظره، حوادث برای آمادگی در مورد اطالعات به نياز و کامپيوتر به دسترسی عدم صورت در
1245-777-240 و  شماره به مونتگومری منطقه اجتماعی امور و خدمات بهداشت، اداره اطالعات تلفن با

بگيريد. تماس 240-777-1295 شماره به ناشنوايان برای

U50/ شماره به َاگريمنت“ آِپِرتيو پشتيبانی ”کو با نشريه اين
”ِان،  سی“ CDC به دی، ”سی، سوی CCU302718 از

محتويات  شده است.  NACCHO داده ِاچ، ُا“ سی، ِای، سی،
لند، مری مونتگومری، کانتی مسئوليت تحت منحصرًا آن

در اضطراری پاسخ و برای ” آمادگی پيشرفته تمرينات مرکز
 Public Health Emergency) عمومی“ تندرستی خدمت

نماينده  لزومَا و باشد می  (Preparedness and Response
سی، سی، ِای، ”“ِان، سی“ و يا دی، ”سی، رسمی  نظرات

نيست. ُا“ مونتگومریِاچ، کانتی در پيشرفته آمادگی
منتظره حوادث غير به پاسخ آمادگی و  مرکز

سالمت عمومی به مربوط
www.montgomerycountymd.gov/apc

تلفن  شماره با تماس طريق از توانيد می را اين اطالعيه ديگر های فورمت
3038-777-240 درخواست نماييد.  


