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دليل االستجابة
 الزالزل والهزات األرضية التابعة

األفراد والعائالت  

كها. تضرب الزالزل األماكن فجأًة دون سابق إنذار، ويمكن  الزلزال هو هزة أرضية مفاجئة وسريعة يسببها انكسار الصخور تحت سطح األرض وتحرُّ
أن تحدث في أي وقت من اليوم أو الليلة وفي أي فصل من فصول السنة. وقد تتبع الزالزل هزات أرضية تابعة وهي زالزل أصغر أو رجفات يمكن 

أن تحدث بعد دقائق أو أيام أو أسابيع أو حتى شهور.

انتقل إلى مكاٍن آمن.
    ابَق أو احتِم بالداخل لتتجنب الحطام المتساقط.

    إذا كنت بالقرب من مسطح مائي كبير فانتقل إلى منطقة أعلى ارتفاًعا 
بسرعة. تعقُب موجاُت التسونامي (الموجات الكبيرة) الزالزَل أحياًنا 

ويمكن أن تصل في غضون دقائق. 

ك سيًرا على األقدام، ألن الطرق والجسور قد تكون         تحرَّ
متضررة. 

      إذا لم تتمكن من اإلخالء، فتحرك إلى الطابق الثالث أو الطابق األعلى من بناية متينة، إذا كان ذلك ممكًنا.

    ُكن حذًرا بشأن الظروف الخطيرة مثل سقوط خطوط الكهرباء وتضرر المباني وانكسار الزجاج وتسربات الغاز.

َرج  بداًل من المصاعد الكهربائية في حالة الهزات األرضية التابعة أو انقطاع التيار      إذا احتجت إلى إخالء المكان، فاستخدم الدَّ
الكهربي أو أي أضرار أخرى.

    ساعد الجيران الذين قد يحتاجون مساعدًة خاصًة مثل األطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية.

اعرف كيف تستجيب للزالزل والهزات 
األرضية التابعة.  

    عندما تستشعر زلزااًل  أو هزة أرضية تابعة، فانزل على يديك وركبتيك 
واحِم رأسك ورقبتك تحت منضدة قوية أو مكتب قوي، وتشبَّث. 

إرشادات عامة  

  احصل على معلومات صحية من مصادر 
 cdc.govو nyc.gov) موثوقة

والرقم 311).

  اشترك في خدمة أبلغ نيويورك 
(Notify NYC) للحصول على 

معلومات عن األحداث الطارئة.

  إذا كنت تشعر -أنت أو أي شخص 
تعرفه- باإلنهاك أو كنت تحتاج إلى 

مساعدة على التكّيف، فتفضل بزيارة 
 lifenet.nyc الموقع اإللكتروني

للحصول على مساعدة مجانية بلغتك.

  في حاالت الطوارئ، اتصل دائًما على 
الرقم 911.
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احترس من المخاطر المرتبطة بالزالزل وأبلغ السلطات إذا لزم األمر.  
    إذا شممَت رائحة غاز أو انطلق إنذار جهاز استشعار أول أكسيد الكربون الخاص بك، فافتح النوافذ ثم انتقل إلى الخارج واتصل 

على الرقم 911. 

د أن منزلك آمن.        ال تعاود الدخول إلى المنزل حتى تتأكَّ

      ال تستخدم الشموع أو الثقاب أو غيرها من اللهب المكشوف للتحقق من وجود تسرب في خطوط الغاز.

    إذا كانت أنابيب المياه مكسورة، فقم بغلق الصمام الرئيسي لتمنع فيضان المياه.

    إذا حدث ماس كهربي، فقم بفصل الكهرباء من صندوق عداد الكهرباء، إذا كان ذلك ممكًنا.

    تحقق من أن خطوط الصرف سليمة قبل استخدام المراحيض.

    أوِل عنايًة زائدًة للحماية من التعرض للسوائل الجسدية (الدم والمخاط والعرق) التي قد تحتوي على بكتيريا أو فيروسات عن 
طريق استخدام القفازات عند التنظيف أو القيام ببعض اإلصالحات وعن طريق غسل يديك عند االنتهاء.
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Get to a safe place.
    Stay or get inside to avoid falling debris.

    If you are near a large body of water, move to 
higher ground quickly. Tsunami waves (big waves) 
sometimes follow earthquakes and can arrive  
within minutes. 

      Go on foot, since roads and bridges may  
be damaged. 

      If you cannot evacuate, go to the third or higher floor of a sturdy building,  
if possible.

    Be alert for dangerous conditions such as fallen power lines, structural damage, broken 
glass and gas leaks.

    If you need to evacuate, use stairs instead of elevators in case of aftershocks, power 
outages or other damage.

    Help neighbors who may need special assistance such as children, older adults or people 
with limited mobility.

RESPONSE GUIDE
EARTHQUAKES AND AFTERSHOCKS 

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

An earthquake is a sudden, rapid shaking of the Earth caused by breaking and shifting rock beneath the 
Earth’s surface. Earthquakes strike suddenly, without warning, and can occur at any time of the day or 
night, and any season of the year. Earthquakes may be followed by “aftershocks,” smaller earthquakes or 
tremors that can happen minutes, days, weeks and even months later.

Know how to respond 
to earthquakes and 
aftershocks.
    When you feel an earthquake or aftershock, drop 

to your hands and knees, cover your head and 
neck under a strong table or desk, and hold on. 

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 
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Beware of earthquake-related hazards and 
notify authorities if necessary.
    If you smell gas or your carbon monoxide detector goes off, open the windows, then go 

outside and call 911. 

      Do not re-enter until your home is declared safe. 

      Do not use candles, matches or other open flames to check for leaking gas lines.

    If water pipes are broken, shut off the main valve to prevent flooding.

    If there is a short circuit, turn off the electricity at the meter box, if possible.

    Check that sewage lines are intact before using toilets.

    Take extra care to protect against exposure to bodily fluids (blood, mucus, sweat) that 
may contain bacteria or viruses by using gloves when cleaning or making repairs and by 
washing your hands when done.


