
 

 
 

دلیل االستعداد للطوارئ الخاص بالبنایات السكنیة في 
 مدینة نیویورك

 االستعداد للطوارئ أساسیات
 

 األشخاص الذین یحتاجون إلى مساعدة
 

لحاالت الطوارئ المنزلیة (مستلزمات االستعداد 
 )وحقیبة الھرب

 
 السالمة المنزلیة والوقایة من الحریق

 
 تعرف على بنایتك

 
غیر /ما ینبغي أن تفعلھ في حالة طوارئ الحریق

 الحریق
 

 موارد االستعداد للطوارئ

تم تطویر الدلیل بواسطة إدارة مكافحة الحرائق بمدینة نیویورك إلعالم المقیمین والعاملین بالبنایات السكنیة 
قیام بھ لالستعداد لحاالت الطوارئ ومنع اندالع الحرائق  حول سالمة البنایات السكنیة وما یمكن لكل مقیم ال

 .وحمایة أنفسھم وأسرھم أثناء حاالت طوارئ الحریق وغیر الحریق
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 دل�ل االستعداد للطوارئ
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ف  ف ف         ي         ي
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 4 ................................................................................................ المنزلیة الطوارئ مستلزمات مجموعة .أ
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 3 ................................................................................................................. الطبیة الطوارئ حاالت .ب
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  البنا�ات السكن�ة New York City Fire Departmentوضعت  لقد
ي                 دل�ل االستعداد للطوارئ هذا لتوز�عه ع� المق�من   والعاملن   � 
ف  ف ف         ي  .                                            ي

 
  

ا لحاالت الطوارئ ولمنع اندالع الحرائق وحما�ة أنفسكم �  ي والهدف منه هو تع��فك ببنايتك وما �مكن أن تفعله أنت وأفراد أ�تك استعداد 
                                                                       �                                                   ف

 .   ي        بغ�  الحرائق أثناء حاالت الطوارئ الخاصة بالحرائق أو 
 

ي           إذا تلق�ت ھذا الدل�ل من مالك البنا�ة أو مدیرھا، فسوف �شتمل ع� صح�فة ب�انات البنا�ة الى   أعدھا مالك البنا�ة والى   تصف تك��ن  ي                        ت                                                                                       ت
ھا من االستعداد لحاالت الطورائ وغ/ البنا�ة وأنظمتها للحما�ة من الح��ق ومخارج الح��ق بها وقائمة مراجعة فرد�ة للتخط�ط لإلخالء   ي      � 

  تخط�طك لمواجھة حاالت الطوارئ
ي                            المعلومات الى   ستساعد � 
ي         ف  .              ت
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 ساس�ات االستعداد للطوارئأ .1
 أنظمة اإلبالغ عن حاالت الطوارئ/ابق على اطالع .أ

 مجموعة مستلزمات الطوارئ/التزام المكان .ب
 مالجئ الطوارئ/وقت اإلخالء .ج
 إعادة اتصالك بأسرتك .د

 
 حاالت الطوارئأنظمة اإلبالغ عن /بق ع� اطالعا .أ

ھي المصدر الرسمي في المدینة للمعلومات الخاصة بحاالت الطوارئ، والتي ) Notify NYC(خدمة اإلبالغ في مدینة نیویورك  .1
 .تشمل حاالت الطوارئ المتعلقة بالطقس ومترو األنفاق وإغالق الطرق

 .على تطبیقات الھاتف Notify NYC                              ً                        سجل لتلقي تنبیھات الطوارئ مجان ا أو لتنزیل تطبیق اإلبالغ  .2
: ؛ للھاتف النصي 9675-639-212 :لخدمة التواصل المرئي( 311أو اتصل على  NYC.gov/notifynycتفضل بزیارة  .3

 على تویتر NotifyNYC@، أو تابع  )212-504-4115
حالة وقوع حالة في حالة الطوارئ، اتبع تعلیمات فریق إدارة االستجابة لحاالت الطوارئ في مكان وقوع الطوارئ، وفي  .4

واإلذاعة المحلیة والتلفزیون والخدمات اإلخباریة  NotifyNYCالطوارئ في بنایة أخرى غیر بنایتك، ترقب ما یتم إعالنھ في 
 .على اإلنترنت لمعرفة أحدث المعلومات بما في ذلك المعلومات الخاصة بمالجئ الطوارئ

 
ام المكان .ب ف         ال�       ت

ویعني ھذا عامة أنھ من األسلم بالنسبة ). االلتزام بالمكان(طوارئ بأن تبقى مكانك قد ینصحك المسؤولون في بعض حاالت ال .1
لك أن تبقى في شقتك لحین انتھاء رجال اإلطفاء من إطفاء الحریق أو إزالة فریق إدارة االستجابة لحاالت الطوارئ ألي خطر 

 .قریب
) ا ینبغي أن تفعلھ في حالة الطوارئ الخاصة بغیر الحرائق، م6انظر القسم (توضح إجراءات الطوارئ الواردة في ھذا الدلیل  .2

في جمیع الحاالت، اتبع تعلیمات الشرطة الموجودة في مكان وقوع  .متى یتعین علیك المغادرة ومتى یتعین علیك التزام مكانك
 .حالة الطوارئ أو رجال اإلطفاء أو غیرھم من فرق إدارة االستجابة لحاالت الطوارئ

                                                                                               ُ    حالة الطوارئ تتطلب أن تلزم مكانك، فال تغادر مكانك اآلمن إلحضار أطفالك من المدرسة حتى یزول الخطر وت رفع إذا كانت  .3
ستعرض نفسك للخطر إذا غادرت أي منطقة  .تتسم المدارس بإجراءاتھا الخاصة بالتزام األماكن اآلمنة .أوامر التزام األماكن

 .آمنة خالل حاالت الطوارئ
الت الطوارئ المتعلقة بالطقس وحاالت الطوارئ األخرى التي قد تتطلب بقاءك في المنزل لعدة أیام، احرص وبالنسبة إلى حا .4

 .، إمدادات الطوارئ المنزلیة)أ( 3انظر القسم . على االحتفاظ بإمدادات الطوارئ
 

ئ        مال�   الطوارئ/وقت اإلخالء .ج �    
 

 : یجب علیك اإلخالء على الفور في الحاالت التالیة .1
 .تكون في خطر محدقعندما  •
 ).أ( 7انظر القسم  .عندما تكون في بنایة یوصى فیھا باإلخالء ویمكنك فعل ذلك بأمان •
 .عند تلقي تعلیمات من إحدى فرق إدارة الطوارئ في موقع الحادث بفعل ذلك •
 .عندما یأمر رئیس البلدیة أو سلطة عامة أخرى بفعل ذلك •

 
لیمات من السلطات باإلخالء، فعلیك اتخاذ الترتیبات الالزمة لإلقامة مع األصدقاء أو إذا تعین علیك إخالء بنایتك أو تلقیت تع .2

أو شركاؤھا مراكز اإلخالء في جمیع أنحاء المناطق /وخالل أي إخالء متعلق بالعواصف الساحلیة، ستفتح المدینة و. العائلة
 311أو االتصال على  NYC.gov/knowyourzoneتعرف على أقرب مركز إخالء بالنسبة لك عن طریق زیارة  .الخمس

 ).4115-504-212: ؛ الھاتف النصي9675-639-212 : خدمة التواصل المرئي(
 

 إعادة اتصالك بأ�تك .د
 

 .اختر مع عائلتك وأفراد أسرتك المكان الذي ستلتقون فیھ إذا تعین علیكم إخالء بنایتكم ولم تتمكنوا من العودة إلیھا
 .أحدھما قریب من منزلك واآلخر خارج الحي الذي تقیمون فیھ: حدد مكانین لاللتقاء .1
خصص أحد األصدقاء أو األقارب الذین یعیشون خارج المنطقة والذي یستطیع أفراد األسرة االتصال بھ إذا انفصلوا أثناء  .2

لھذا الشخص الذي یعیش یمكن  .قد یكون إجراء مكالمات المسافات الطویلة أسھل من إجراء المكالمات المحلیة .حدوث الكوارث
 .خارج المنطقة أن یساعدكم في التواصل مع اآلخرین
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 األشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة .2
 

 إذا كنت بحاجة إ� مساعدة .أ
 

أو الذھاب إلى مكان آخر بمجرد (إذا كنت ستواجھ صعوبة في مغادرة البنایة  .1
وحدد  دون مساعدة، فاحرص على وضع خطة مسبقة) خروجك من البنایة

 .األشخاص الذین یمكنھم مساعدتك
إذا كنت تعیش بمفردك، أو كان أفراد أسرتك یعملون أو غیر قادرین على  •

في (مساعدتك، ففكر في طلب مساعدة الجیران لمساعدتك في نزول الدرج 
احتفظ بأرقام ھواتفھم وأي ). حالة نشوب حریق أو انقطاع التیار الكھربائي

 .اصل معھممعلومات أخرى ممكنة للتو
إذا كنت تعتمد على المصعد لإلخالء، فاطلب من مالك البنایة أو مدیرھا  •

أو للصیانة (إخطارك بشكل مسبق قبل تعطیل المصعد خالل حالة الطوارئ 
 ).في الظروف العادیة

إذا كان ھناك عاملون في البنایة، فاطلب من مالك البنایة أو مدیرھا إذا كان من  •
أو /العاملون بتنبیھ فریق إدارة االستجابة في حاالت الطوارئ والممكن أن یقوم 

 .مساعدتھ إذا أمكن
 .المساعدة في اإلخالء) 2) (أ( 6ضع في حسبانك العوامل الموضحة في القسم  •
 

                                      ً                              احتفظ بصافرة في شقتك أو اقرع األواني مع ا إذا أردت أن تظھر للجیران أو  .2
 .لآلخرین حاجتك إلى المساعدة

 
عداد مالحظة خطیة توضح احتیاجات التواصل الخاصة بك إذا كنت ستحتاج إلى مساعدة في فھم اآلخرین أو سیحتاج احرص على إ .3

إذا كنت تتواصل بالكتابة، فاحرص على شراء لوحة بیضاء محمولة أو  .اآلخرون إلى مساعدة في فھمك، واحتفظ بتلك المالحظة
 .سبورة أو غیره من أدوات التواصل الشخصیة

 
                                    ً       ً                                                      ً            كنت تستخدم دراجة ناریة صغیرة أو كرسی ا مدولب ا، فاحرص على معرفة حجم ما تركبھ ووزنھ وما إذا كان قابال  للطي أم ال، إذا  .4

 .للمساعدة في إجراء ترتیبات النقل
 

 إذا كان ب�مكانك تقد�م �د المساعدة .ب
 

إذا كان من اآلمن القیام بذلك، في حاالت الطوارئ، اطمئن على جیرانك الذین یحتاجون إلى مساعدة، . فاحرص على رعایة جیرانك .1
 .ال سیما كبار السن وذوي اإلعاقة، والذین قد یحتاجون إلى من یحذرھم

 
انظر  .ال تستخدم المصاعد أثناء اندالع الحرائق .ساعد جیرانك على إخالء بنایاتھم إذا كان بإمكانك فعل ذلك دون أن یصیبك سوء .2

 .في اإلخالء ، المساعدة)أ( 6القسم 
 

 .تحریكھ أو رفعھ كیفیة عن جارك یقولھ لما    ً جید ا استمع المساعدة، ید تقدیم عند .3
 

ل�ة وحقيبة الهرب(ستلزمات االستعداد م .3 ف                لحاالت الطوارئ الم�    )                  ف
 

ل�ة .أ ف   مجموعة مستلزمات الطوارئ الم�                                ف
 

  للنجاة لما �صل إ� سبعة أ�ام
لك تك�    م�  

ي                            احتفظ ب�مدادات � 
ف      ف ي   ف

  وعاء �سهل الوصول إل�ه  .                ف
ح وضعها �  ي                       ف�ما ��  بعض السلع الى   نق� 
ي    ت         ف        ي              ت

ف       استبدل السلع الى   انتهت صالحيتها من حن   إ� آخر( ي                    ي  ):                ت
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 جالون واحد من میاه الشرب لكل شخص في الیوم الواحد 
  أطعمة معلبة جاھزة وغیر قابلة للتلف مع أداة فتح

 العلب 
 حقیبة اإلسعافات األولیة 
 مصباح یدوي 
 إف إم وبطاریات إضافیة /إیھ إم رادیو 
 صافرة تطلب بھا مساعدة جیرانك 
 منتجات النظافة : مستلزمات النظافة الشخصیة

 .النسائیة، فرشاة أسنان، معجون أسنان وغیرھا
 شاحن للھاتف الخلوي ومجموعة بطاریات إضافیة 
  مستلزمات رعایة األطفال أو سلع الرعایة الشخصیة

 األخرى
 أللیفة ومستلزماتھاأطعمة الحیوانات ا 
  إمدادات تكفي ألسبوع على األقل من أي أدویة أو

 مستلزمات طبیة تستخدمھا بانتظام
 نظارات طبیة أو عدسات الصقة احتیاطیة 
 بطاریات إضافیة لسماعات األذن 
 معدات احتیاطیة أو إمدادات إضافیة ألي أجھزة تواصل أو أجھزة طبیة منزلیة أخرى 

 
 حقيبة الهرب .ب

 
ة بعجالت�جب أن  ستحتاج إ� تخص�ص حقيبة .                                                                      ي       تكون حقيبة الهرب خاصتك ق��ة وسهلة الحمل، مثل حقيبة الظهر أو حقيبة صغ� 

  حقيبة الهرب
ي            الهرب لتالئم احت�اجاتك الشخص�ة، ل�ن من أهم األش�اء الى   تحتاج إليها � 
ي              ف  :                                                     ت

 
  حافظة محمولة ومقاومة للماء  

ي                            �سخ من مستنداتك المهمة � 
                        ف

، شهادات الم�الد، صكوك المل��ة، بطاقات بطاقات التأم( ف                                      ن    ي
 ) اله��ة، إثبات العنوان، إلخ

  ل ف  مجموعة إضاف�ة من مفاتيح الس�ارة والم�                                         ف
 ي ال�اف اآل�  /�سخ من بطاقات االئتمان          
  ة(نقود  )                ي بعمالت ورق�ة صغ� 
  ي                                       م�اە معبأة وأطعمة غ�  قابلة للتلف مثل ألواح الطاقة أو قوالب                    

 الجرانوال 
 مصباح �دوي 
 إف إم �عمل بالبطار�ات/راديو إ�ه إم 
 شواحن إضاف�ة/بطار�ات 
 مواد طب�ة �شمل: 

 حقيبة اإلسعافات األول�ة 
  ألسب�ع ع� األقل من أي أدو�ة أو مستلزمات طب�ة �ستخدمها بانتظام  

ي                                                             إمدادات تك� 
            ف

  ي         بطاقات التأمن   الطى   و�طاقات ف     ب  Medicaidو Medicare             ي
  والجرعات(قائمة باألدو�ة( 
  األطباء و��انات االتصال بهمأسماء 
 معلومات عن الحاالت الطب�ة وأنواع الحساس�ة والمعدات الطب�ة. 

 مستلزمات الحمام 
 ت            دف�  مالحظات وقلم    
 ب�انات التواصل ومكان االلتقاء من أجل أفراد أ�تك 
 رداء واق  من المطر و�طان�ة خف�فة الوزن                             ٍ         
  اللعبمواد إلراحتك أو إللهائك مثل ال�تب أو أوراق 
 ة ي                        ي مستلزمات رعا�ة األطفال والى   �شمل األلعاب والد� الصغ�   .                          ت
 بالنسبة إ� الحيوانات األل�فة والحيوانات المدر�ة : 

  حالة انفصال�ما(صورة ملونة حديثة لحيوانك األل�ف أو المدرب  
ا ستكون أفضل، �  ي               أو صورة واحدة ل�ما مع 
 )                     �               ف

 اسم الطب�ب الب�طري و��انات االتصال به 
 ات المل��ة والتسج�ل والرقائق الم�كرو�ة والتطع�ماتمعلوم. 
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 أطباق للطعام والماء 
  إذا لزم األمر(مقود وكمامة( 
 مالءة قطن�ة لوضعها ع� القفص للحفاظ ع� هدوء الحيوان األل�ف أو المدرب 
 أ��اس بالست�ك�ة للتنظ�ف 

 
ل�ة والوقا�ة من الحرائق .4 ف                       السالمة الم�               ف

 أجھزة السالمة المنزلیة •
 التدفئة اآلمنة للمنزل •
 نصائح للوقایة من الحرائق •
 إطفاء الحرائق الصغیرة •

 
ل�ة سل�مة ومن خالل تدفئة  لك بأجهزة سالمة م�   ها من حاالت الطوارئ من خالل الحرص ع� تزو�د م�   ف                        �مكنك منع �شوب الحرائق أو غ�  ف                 ف                             ي                                           ف

ل بط��قة آمنة ومن خالل منع الحرائق قبل اندالعها ف                                             الم�    .    ف
 

ل�ةأجهزة السال .أ ف   مة الم�           ف
 

 أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة وتسرب غاز أول أكسید الكربون .1
والتي یطلق (احرص على تركیب أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة  •

ً                        علیھا أیض ا أجھزة الكشف عن الدخان وأجھزة اإلنذار ضد تسرب )         
تشترط قوانین مدینة نیویورك  .غاز أول أكسید الكربون في شقتك

على مالكي البنایات وغیرھم من المالكین تركیب أجھزة اإلنذار ضد 
ً   قدم ا  15تصاعد األدخنة وتسرب غاز أول أكسید الكربون في نطاق    

یجب أن تحتوي البنایات ( .من المدخل في كل غرفة نوم وفي القبو
ً                                  الحدیثة أیض ا على جھاز إنذار داخل كل غرفة نوم           ( 

تسرب غاز أول /ن استخدام أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنةیمك •
 .                ً أكسید الكربون مع ا

یتحمل . احرص على أن تكون أجھزة اإلنذار ال تزال تعمل •
 .المستأجرون مسؤولیة صیانة أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة وتسرب غاز أول أكسید الكربون في شققھم

 .شھر بالضغط على زر االختباراختبر األجھزة مرة واحدة على األقل كل  •
  .الطرز الحدیثة تعمل بالكھرباء أو تحتوي على بطاریة مدمجة تدوم لعشر سنوات •
                ً      یكون الوقت مناسب ا عند (استبدل البطاریات مرتین على األقل كل عام  .أما الطرز القدیمة فتحتوي على بطاریات قابلة لإلزالة •

 .انخفاض البطاریة                                              ً          ل البطاریة على الفور إذا أصدر جھاز اإلنذار صوت ا یشیر إلىاستبد ).تغییر الساعات في الربیع والخریف
                                                                        ً                                  یجب استبدال أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة وتسرب غاز أول أكسید الكربون وفق ا لتوصیات الشركة المصنعة، لكن مرة  •

 . أعوام 10واحدة على األقل كل 
 

 األجھزة المساعدة .2
أفراد أسرتك من الصمم أو ضعف في السمع، فتشاور مع مالك البنایة أو مدیرھا بخصوص تركیب  إذا كنت تعاني أنت أو أحد •

 ).االھتزاز(      ً أو حسي  ) الصاعق(تسرب غاز أول أكسید الكربون التي تقوم بتفعیل تنبیھ بصري /أجھزة الكشف عن األدخنة
 .، موارد االستعداد للطوارئ7لمزید من المعلومات، انظر القسم  •

 
لالتدفئ .ب ف ة اآلمنة للم�                ف

 
إلجراء فحص الحرائق إذا لم ) 4115-504-212: ؛ الھاتف النصي9675-639-212 : لخدمة التواصل المرئي( 311اتصل على  .1

 .         ً                      تكن متأكد ا من سالمة مصدر التدفئة
 

بعناصر تدفئة (إذا كنت بحاجة إلى مدفأة محمولة، فال تستخدم إال المدافئ الكھربائیة المحمولة المعتمدة لالستخدام في األماكن المغلقة  .2
ال تستخدم مدافئ الكیروسین أو البروبین، والتي تعتبر خطیرة وغیر قانونیة لالستخدام  .ال تستخدم الموقد أو الفرن لتدفئة شقتك). مرفقة

 . األماكن المغلقة في مدینة نیویورك في
 

. تأكد من أنھا یمكن أن تعمل بأمان على دائرة كھربائیة منزلیة قیاسیة .تحقق من التیار الكھربائي المطلوب لتشغیل المدفأة المحمولة .3
 .، نصائح للوقایة من الحرائق)ج( 4انظر القسم 
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ال تترك األطفال بمفردھم في الغرفة عند تشغیل  .ند مغادرة الشقة أو عند النومتفقد المدفأة من حین إلى آخر عند تشغیلھا، وأطفئھا ع .4

 .المدفأة
 

أبعد جمیع المواد المنزلیة التي یمكن أن تشب فیھا النیران، بما في ذلك األثاث والستائر والسجاد والورق، لمسافة ال تقل عن ثالثة  .5
 .المدفأة لتجفیفھاال تعلق المالبس على  .أقدام من مصدر التدفئة

 
 نصائح للوقا�ة من الحرائق .ج

 
تعد السجائر التي یتم التخلص منھا والتي تظل مشتعلة بطریق الخطأ والتي یتم التعامل معھا بإھمال السبب الرئیسي وراء الوفیات  .1

. كة أو غیرھا من األثاث المنجد                                                 ً                     ال تدخن في الفراش أو عند الشعور بالنعاس، واحذر جید ا عند التدخین على أری. الناجمة عن الحرائق
ال تترك أي سیجارة مشتعلة أو محترقة على . احرص على إطفاء كل سیجارة بشكل تام في منفضة سجائر عمیقة لن تسقط منھا

 .األثاث
 

تعریفھم بمخاطر احرص على تخزینھا في مكان ال یصل إلیھ األطفال وعلى . قد تكون أعواد الثقاب والوالعات قاتلة في أیدي األطفال .2
 .الحرائق

 
تفقد المطبخ قبل أن تنام للتأكد من  .حافظ على نظافة سطح الموقد وخلوه من األشیاء التي قد تشب فیھا النیران. ال تغفل أثناء الطھي .3

 .إغالق الموقد والفرن
 

ال تتركھا تعمل إذا لم  .اصر تسخینراقب أوعیة تخمیر القھوة وألواح التسخین وغیرھا من األجھزة الكھربائیة التي تحتوي على عن .4
 .                   ً                            احرص على إغالقھا لیال  أو عند مغادرة الجمیع للمنزل .تكن ھناك حاجة إلیھا

 
أمبیر من التیار الكھربائي، باستثناء المقابس  15توفر أغلب المقابس المنزلیة  .ال توصل الكثیر من األجھزة بالمقابس الكھربائیة .5

     ّ                                                             ال تشغ ل المعدات المنزلیة، مثل المیكروویف ومحمصة الخبز وأوعیة تخمیر  .          ّ          برى أو مكی فات الھواءالمصممة لألجھزة المنزلیة الك
                                                                                                              ً         القھوة وألواح التسخین وأجھزة أخرى، والتي تستنفد كمیة كبیرة من التیار باستخدام مقبس كھربائي واحد دون التحقق أوال  من كمیة 

 .التیار الذي ستستنفده
 

استخدم فقط لوحات الكھرباء ذات القواطع  .ال تضع أسالك التمدید تحت السجاد. كھربائیة متشققة أو مھترئةاستبدل أي أسالك  .6
 .الكھربائیة

 
 .حافظ على خلو المداخل وجمیع النوافذ المؤدیة لمخارج النجاة من العقبات .7

 
 .اللم أو مخارج النجاة أو غیرھا من المخارجأبلغ مالك البنایة أو مدیرھا بأي عقبات أو تراكمات للقمامة عند المداخل أو الس .8

 
 Fireاحرص على تركیب بوابات النوافذ المعتمدة من  .یجب تركیب بوابات النوافذ فقط إذا كانت ضروریة ألسباب أمنیة .9

Department فقط. 
تاح أو استخدام األقفال التوافقیة أي تأخیر في العثور على المف .أبعد عن تركیب بوابات النوافذ التي تعمل بمفتاح أو أقفال توافقیة •

ً  من شأنھ أن یھدر أرواح ا                      . 
 .تعرف أنت وأفراد أسرتك على تشغیل بوابة النافذة •
ال تضع أي أثاث أو أشیاء شخصیة بحیث تعوق فتح  .احرص على صیانة آلیة تشغیل بوابة النافذة حتى یمكن فتحھا بسالسة •

 .بوابات النافذة
 

 .موقع جمیع ساللم البنایة ومخارج النجاة والمخارج ومسار الوصول إلیھاتعرف أنت وأفراد أسرتك على  .10
 

اختر مكان . احرص على إعداد مسار النجاة في حاالت الطوارئ مع أفراد أسرتك الستخدامھ في حالة نشوب حریق داخل البنایة .11
ّ                                                       ً          التجم ع بحیث یكون على مسافة آمنة من البنایة حیث تجتمعون جمیع ا في حالة   .انفصالكم في أثناء الحریق    

 
أبقھا مزروعة أو في  .                                                 ً                                            توخ الحذر في استخدام ووضع المزروعات المقطوفة حدیث ا للتزیین مثل أشجار الكریسماس وأكالیل األعیاد .12

ما أبعدھا عن أي لھب، ب .ال تضعھا في ممرات عامة أو حیث قد تعوق خروجك من شقتك إذا اندلعت فیھا النیران. الماء، إذا أمكن
 .ال تحتفظ بھا لفترات طویلة؛ ألن مزروعات التزیین تصبح قابلة لالشتعال بسھولة بعد جفافھا .في ذلك الشمع والمدافئ
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 .ال تستخدم شوایة البروبان أو الفحم أو غیرھا من الشوایات المحمولة في األماكن المغلقة .13

 
ا بإمكانیة نشوب حریقالمدافئ الزخرفیة التي تستخدم الكحول أو غیره من السوائل الق .14 ً                     ابلة لالشتعال تشكل خطر  السائل سھل التسرب .                     

 .، موارد االستعداد لحاالت الطوارئ7لمزید من المعلومات، انظر القسم . وسریع االشتعال
 

               ي إطفاء ح��ق صغ�   .د
 

   ً    بدال  من  .         ً                                       لیس مطلوب ا منك أن تحاول إخماد حریق بمجرد انتشاره .1
 :ذلك
 .أخرج جمیع من بشقتك •
 .)ھذا مھم للغایة(. على الفور وأغلق باب الشقة وراءكغادر  •
بمجرد  911أبلغ عن الحریق عن طریق االتصال بالرقم  •

إذا كانت البنایة تحتوي على أجھزة إنذار ( .وصولك لمكان آمن
بالحرائق، فاستخدم محطة السحب الیدوي لتفعیل إنذار الحریق 

 .)أثناء مغادرتك للبنایة
 .البنایةأخطر أي عامل في  •
 

أما بالنسبة إلى الحریق الذي لم ینتشر، فیمكنك استخدام طفایات  .2
إن طفایات الحریق المحمولة القیاسیة من نوع . الحریق المحمولة

ABC )مصممة إلخماد الحرائق المنزلیة، باستثناء ) الكیمیائیة الجافة
أو استخدم /سارع بتغطیة المقالة أو الوعاء و .حرائق سطح الموقد

التي تحمل اسم (ا الخبز أو طفایات الحریق المحمولة الرطبة صود
Class K (الدھون على سطح الموقد/لحرائق الزیت. 

 
 :الستخدام طفایات الحریق المحمولة، تذكر ھذه الكلمات .3

 اسحب •
ب • ّ  صو    
 اضغط •
 اجرف •

 
 
 

 

 تعرف ع� بنايتك .5
 

   س�ساعدك .تعرف ع� ترك�ب البنا�ة وأنواع أنظمة الوقا�ة من الح��ق
ە �    حالة الطوارئ الخاصة بح��ق أو غ� 

ة �    اتخاذ قرارات مستن� 
ي هذا � 

ي                                ي   ف
ي                   ي   ف

     ف
 .بنايتك

 
 ؟)قابلة لالشتعال(أم مواد غیر مضادة للحرائق ) غیر قابلة لالشتعال(ھل بنایتك مصنوعة من مواد مضادة للحرائق  :تركیب البنایة •
الرش؟ ھل تحتوي على جھاز إنذار بالحریق أو نظام اتصاالت خاص ھل بنایتك محمیة بنظام : أنظمة الوقایة من الحرائق في البنایة •

 بالبنایة؟
إلى : كیف یمكنني الخروج من البنایة في حاالت الطوارئ؟ إلى أین تأخذني الساللم والمخارج األخرى): وسائل الخروج(الخروج بأمان  •

 الشارع أم إلى الردھة أم إلى الفناء الخلفي أم إلى موقع آخر؟
 

ي                        صح�فة ب�انات البنا�ة الى   تلقيتها من مالك البنا�ةراجع  ف        ي                  يتعن   ع� مال�  البنا�ات السكن�ة  .                        ت ي                   � الى   تضم ثالث شقق أو أ��  (    ي إعداد صح�فة ب�انات )    ت
  البنا�ات السكن�ة بمدينة ني��ورك وتوز�عهما ع� جميع سكان البنا�ة

ي                                                               البنا�ة ودل�ل االستعداد للطوارئ � 
ف     والعاملن   فيها                                 ف ا وهم مطالبو  .        ي      �  ن أ�ض 

كة   الردهة أو الباحة المش� 
ي                       ت  بن�  إخطار االستعداد للطوارئ ع� الجزء الداخ�  من باب شقتك و� 
 .   ش                                       ي               ف
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 ترك�ب البنا�ة .أ
 

العناصر الداعمة (البنایة غیر القابلة لالشتعال أو المقاومة للحرائق ھي بنایة تم تشیید عناصرھا الھیكلیة  .البنایات غیر القابلة لالشتعال .1
من مواد ال تشتعل أو مقاومة للنیران وبذلك ال تساھم ) ل العوارض واألرضیات المصنوعة من الصلب أو اإلسمنت المعززللبنایة مث

في مثل ھذه البنایات، تزید احتمالیة احتواء الحریق في الشقة أو في جزء منھا حیث بدأت النیران، وتقل احتمالیة . في انتشار الحریق
 .                 ً                       جدران الشقة وصوال  للشقق أو الطوابق األخرىانتشار الحریق إلى ما وراء 

 
فبینما . ال یعني ھذا أن البنایات غیر القابلة لالشتعال محصنة ضد النیران •

قد ال تشتعل النیران في العناصر الھیكلیة للبنایة، قد تشتعل جمیع مكونات 
بما في ذلك األثاث والسجاد واألرضیات الخشبیة والدیكورات (البنایة 

         ً                                     وتولد لھب ا وحرارة وكمیات كبیرة من الدخان وأول ) واألمتعة الشخصیة
أكسید الكربون، والتي یمكن أن تنتشر في جمیع أنحاء المبنى، وخاصة إذا 

  .تركت أبواب الشقة أو السلم مفتوحة
 

البنایة القابلة لالشتعال أو غیر المقاومة للحرائق . البنایات القابلة لالشتعال .2
یبھا على الخشب أو غیره من المواد التي تشتعل إذا تعرضت تحتوي في ترك

والنار التي تنتشر من المكونات المحترقة في الشقة إلى جدران البنایة  .للنار
 .یمكنھا أن تنتشر داخل الجدران وتعرض البنایة بأكملھا للخطر

 
ً             تفقد صح�فة ب�انات البنا�ة لمعرفة ما إذا كان تركيبها قاب�  لالشتعال أو   .  ي             غ�  قابل لالشتعال                                                        

 
 أنظمة الوقا�ة من الحرائق . ب

 
أو تساعد في منعھا، وتقدم /بغض النظر عن نوع تركیب البنایة، قد تكون بنایتك محمیة بأنظمة وقایة من الحرائق تكشف عن النیران و

ا لسكان البنایة ا مبكر  ً                تحذیر        ً     . 
 

ً   تحتوي أغلب البنایات أیض ا  .وأبواب معدنیة مقاومة للحریقتحتوي أغلب الشقق على جدران وأسقف صخریة  .عملیات عزل الحریق .1                       
رة  ّ    على ساللم مسو  ضد " سلبیة"إن األبواب الصخریة والمقاومة للحریق ھي أنظمة وقایة  ).محاطة بجدرانھا وأبوابھا الخاصة(           

 .وتخمد الحریق وتنقذ سكان البنایة Fire Departmentالحرائق مصممة الحتواء النیران لبعض الوقت، إلى أن تستجیب 
ً                                                      احرص دائم ا على إغالق باب شقتك عند المغادرة إذا نشب حریق في شقتك • ً                         ترك باب الشقة مفتوح ا عند نشوب حریق في شقتك  .                           

 .یسمح بانتشار النیران إلى خارج الشقة
 .أبواب السلم ینبغي أن تظل مغلقة طوال الوقت .تعیق أبواب السلم/ال تسد •
 

 .یستھدف نظام الرش إطفاء النار برش المیاه علیھا .رش المیاه أنظمة .2
            ً     الماء تلقائی ا من  تستشعر رأس الرشاش في السقف حرارة النار وتطلق

ا على مستوى الشارع، أو  .األنبوب الموجود في السقف ً                        كما أنھ یطلق إنذار                   
لشركة في أغلب البنایات الحدیثة، ینقل اإلنذار إلى محطة المراقبة المركزیة 

 .أجھزة إنذار الحرائق
تعد الرشاشات جیدة في منع النار من االنتشار، ولكن النار قد تستمر  •

قد یھدد انتشار الدخان حیاة المقیمین  .في نشر كمیة كبیرة من الدخان
ً               أغلق باب الشقة دائم ا عند المغادرة. اآلخرین في البنایة                   . 

ُ             البنایات السكنیة التي ش یدت منذ عام  • یة بشكل عام بنظام محم 2000                      
أما البنایات األقدم فال یوجد بھا عامة نظام رش المیاه في  .رش المیاه

فبعضھا یحتوي على أنظمة رش جزئیة في الساللم  .جمیع أنحاء البنایة
 .المفتوحة أو غرف سحق القمامة أو مناطق أخرى

 
  حاالت الطوارئ .3

 �  
ي             أنظمة التواصل الصوئ 

ي  ف
�دت منذ عام  .                   ت ي  ُ            أغلب البنا�ات السكن�ة المرتفعة الى   ش   12         �    وتمتد أل��  من  2009                                  ت

ا أو     125    �     طابق 
  حاالت الطوارئ ع� مستوى البنا�ة يتيح للعاملن   � 

 �  
ا تكون مزودة بنظام تواصل صوئ  ي قدم 

ف  ف ي                                           ي
ي  ف

 Fire   �                            ت
Department كل وحدة سكن�ة من موقع مركزي، وعادة ما تك  

  الساللم و� 
ي                                         وضع إعالنات � 

ي          ف
 .ون ردهة البنا�ة            ف

 



10 

تحتوي جميع البنا�ات السكن�ة ع� أجهزة إنذار ضد تصاعد األدخنة وأجهزة إنذار ضد ��ب غاز  .أجهزة اإلنذار ضد الحرائق .4
  كل شقة 

ي        أول أ�س�د ال���ون � 
ل�ة، القسم (                   ف ف           انظر أجهزة السالمة الم�   ال تتصل أجهزة اإلنذار هذە بنظام جهاز اإلنذار  ).أعالە) أ( 4                      ف

  الشقة
ا فقط �  ا باندالع الحرائق؛ ف�  تصدر صوت  كة أجهزة اإلنذار تلقائ�    البنا�ة وال تخطر المحطة المرك��ة ل� 

ي      ضد الحرائق � 
ي                                   ش                      �                    ي         �       ف

 .            ف
 

  تفع�ل اإلنذار 
ي              تحتوي بعض البنا�ات ع� أجهزة إنذار ضد الحرائق، ول�نها قد محدودة ف�ما تغط�ه من مناطق وقد ال �ساهم � 
                                                                                                ف

  جميع أنحاء البنا
ي                 � 
 .�ة ف
�دت منذ عام  • ي  ُ            تحتوي أغلب البنا�ات السكن�ة الى   ش  ع� جهاز إنذار ضد الحرائق ع� مستوى البنا�ة، ل�نه �قت�  2009                               ت

  الغرف الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة
ي                              ع� كشف الدخان � 
ا إ� محطة المراقبة المرك��ة  .               ف   هذە الغرف تلقائ� 

ي                 �                            ينتقل أي إنذار � 
                ف

كة إنذارات الح��ق، والى   تخط ي    ل�   .Fire Departmentر بدورها   ش                       ت
ات صوت مصمم لتحذير سكان البنا�ة من اندالع  •                                              ي                ب                                         تحتوي بعض البنا�ات القد�مة ع� جهاز إنذار داخ�  ضد الحرائق بمك� 

  البنا�ة ومحطات السحب ال�دوي الى   �مكن استخدامها لتفع�ل جهاز اإلنذار ضد الحرائق
ي                                             أي ح��ق �  ي                                ت
عادة ما تتواجد  .         ف

ال تنقل محطات السحب ال�دوي إشارة إ� محطة  .                       ي              بالقرب من المدخل الرئ��  و�جانب كل سلم محطات السحب ال�دوي
  عامة

كة أجهزة اإلنذار �شكل تلقائ  ي     المراقبة المرك��ة ل� 
 .                    ش                          ئ

 
ا، فاتصل بالرقم  ا من هذە األجهزة تصدر إنذار  ض أنه هناك من أخطر  .911                   �                          �                إذا رأ�ت أو سمعت أ�   Fire Department     ت                   ال تف� 

 .ع الح��قباندال 
 

                   ي                                                                          ع� الرغم من أنها غ�  مطل��ة بوجه عام، إال أن بعض البنا�ات السكن�ة مزودة بأنظمة اإلذاعة الداخل�ة  أنظمة اإلذاعة الداخل�ة .5
ن االتصاالت الصوت�ة من موقع مركزي، وعادة ما تكون ردهة البنا�ة

 
                                                           الى   تمك
�
ي     تختلف أنظمة اإلذاعة الداخل�ة عن نظام االتصال  .   ت
كوم(      ي الداخ�     ممرات البنا�ة و)    ت   اإلن� 

ات صوت �  ي                ، وعادة ما يتكون من مك� 
 .أو الساللم/                       ب        ف

 
  حاالت 

ي      تفقد صح�فة ب�انات البنا�ة لمعرفة إذا ما كان هناك نظام رش أو جهاز إنذار ضد الحرائق أو نظام اتصاالت صوت�ة � 
                                                                                                        ف

  بنايتكالطوارئ أو نظام 
ي       اإلذاعة الداخل�ة � 
 .                 ف



 

 
 )وسائل الخروج(الخروج بأمان  .ج

 
ا ع� وس�لى   خروج من البنا�ة ع� األقل ي                        تحتوي جميع البنا�ات السكن�ة تق��ب  وهناك .                                  �          ت

 : عدة أنواع من الخروج
 

وقد . تؤدي إلى مستوى الشارعتحتوي جمیع البنایات على ساللم  .الساللم الداخلیة .1
 . تكون ھذه الساللم بسور أو بدون سور

الساللم المسورة على األرجح وسیلة خروج آمنة من البنایة، إذا استمر إغالق  •
 .األبواب

حیث  .أما الساللم غیر المسورة فال تحول دون انتشار اللھب والحرارة والدخان •
وتحول دون الخروج اآلمن بنزول  تصعد ألسنة اللھب والحرارة والدخان الساللم

 .الساللم من الطوابق التي تعلو الحریق
 

توفر بعض البنایات دخول الشقق عن طریق ساللم وممرات  .الساللم الخارجیة .2
وألنھا تكون في الھواء الطلق وال تحجز الحرارة والدخان، فھي تكون أكثر  .خارجیة

 .ھا ما یعیق النزول    ً                                      أمان ا في حالة نشوب حریق، شریطة أال یكون علی
 

رة في  .ساللم برج النار .3 ّ       وھي عامة ساللم مسو  منفصلة عن البنایة بأعمدة " برج"                
تسمح األعمدة الھوائیة المفتوحة بخروج الحرارة . ھوائیة مفتوحة على الخارج
 .                           ً والدخان، مما یجعل السلم آمن ا

 
الجزء الخارجي من قد تحتوي البنایات القدیمة على مخرج للنجاة في  .مخارج النجاة .4

ال ینبغي استخدام  .البنایة، وھو مخرج یمكن الوصول إلیھ من خالل نافذة أو شرفة
غیر آمنة ) الساللم(مخارج النجاة إال إذا أصبحت وسیلة الخروج الرئیسیة من البنایة 

 .بسبب ألسنة اللھب أو الحرارة أو الدخان
 

. من مخرج واحد إلى خارج البنایة                          ً          تحتوي جمیع البنایات تقریب ا على أكثر .المخارج .5
وباإلضافة إلى المدخل الرئیسي للبنایة، قد تكون ھناك مخارج جانبیة ومخارج خلفیة 

ینبغي أن تعرف أي المخارج یؤدي . ومخارج القبو ومخارج إلى الشارع من الساللم
 .إلى الشارع أو مكان آمن آخر، وكیف یمكنك الوصول إلیھا من شقتك

ھذه المخارج على أجھزة إنذار وال ینبغي استخدامھا إال في قد تحتوي بعض  •
 .حالة الطوارئ

أبواب دخول سطح البنایة لیست من المخارج وقد ال تتیح الوصول إلى البنایات  •
 .األسطح أماكن خطرة، ال سیما في اللیل أو في حالة اندالع حریق .المجاورة

ما تكون محفوفة بمخاطر                                              ً فعادة ما تكون إضاءتھا محدودة أو منعدمة وغالب ا
ال تستخدم مدخل السطح كمخرج إال إذا كان المالذ  .التعثر والوقوع العرضي

 .األخیر وفقط إذا كان سیوصلك إلى إحدى البنایات المجاورة بأمان
 

 .تفقد صح�فة ب�انات البنا�ة لمعرفة وسائل الخروج المختلفة من البنا�ة و�� أين تؤدي من البنا�ة
 

 الشقة وعالمات طوارئ الح��ق ع� التعرف .د
 

  ممر البنا�ة
ي            �جب أن �كون ل�ل شقة رقم محدد بوض�ح ع� مستوى النظر عند باب المدخل الرئ��  للشقة، � 
من شأن هذا أن  .                                                                       ي         ف

  حالة الطوارئ Fire Department�ساعد 
  تحد�د مكان شقتك ��عة � 

ها من فرق االستجابة األول�ة �  ي             وغ� 
ي                       ف

 .   ي                           ف
 

ف                                         ش                                                  ذلك، يتعن   ع� العد�د من البنا�ات السكن�ة اآلن أن تن�  أو تحدد رقم الشقة ع� عضادة الباب، ع� مستوى الطابقباإلضافة إ�   .         ي
  تحد�د موقع شقتك وسط الحرائق أو األدخنة  Fire Departmentالعا�سة أو المضيئة هذە ستساعد " عالمات طوارئ الح��ق"

ي                                       � 
 ف

ها من الشقق متعددة  .ودة ع� باب الشقةعندما �صبح من الصعب رؤ�ة األرقام الموج ف                             ي                   يتعن   ع� جميع الشقق المزدوجة أو غ�      ي
ب عالمات طوارئ  8                                  ي                                  �    الطوابق، وجميع البنا�ات السكن�ة غ�  المحم�ة بأنظمة رش الم�اە وتضم أ��  من 

 
  الطابق الواحد أن ترك

              شقق � 
�
ي                     

     ف
 .، موارد االستعداد للطوارئ7لقسم لم��د من المعلومات، انظر ا .الح��ق ع� قوائم أبواب الشقق والسلم

 



1 

  بنايتك السكن�ة .تأ�د من وجود رقم الشقة ع� باب شقتك
ي               تفقد ما إذا كانت عالمات طوارئ الح��ق مطل��ة � 
 .                                            ف

 

  حالة طوارئ الح��ق أو غ�  الح��ق .6
  أن تفعله � 

ي                        ي       ما ينب� 
ي           ف

        ف
 

 الحرائق .أ
 

  
  حالة �شوب ح��ق، اتبع توجيهات موظ� 

ي � 
ي                                  ف

ا فيها . Fire Department ف ي              �       إال أن هناك بعض المواقف الطارئة الى   قد تكون مطالب                                    ت
  

ي باخت�ار اإلجراء الذي �جب اتخاذە لحما�ة نفسك وأفراد آخ��ن من أ�تك قبل وصول موظ� 
إ� موقع الحادث  Fire Department                                                                             ف

 .أو تقد�مهم للتوجيهات
 

 إرشادات السالمة أثناء اندالع الحرائق .1
 

ا �ستهدف اإلرشادات التال�ة
 
  اخت�ار اإلجراء األ��  أمان

 مساعدتك � 
�
ي                   �     

   ب                                                    ير�  مالحظة أنه ال توجد إرشادات تلم بجميع العوامل الممكنة .          ف
  ظل هذە الظروف

ا � 
 
ة؛ وسيتعن   عل�ك اخت�ار اإلجراء األ��  أمان ي              والظروف المتغ� 

   ف
�
ف                        �       .               ي         ي

  أقرب وقت ممكن Fire Departmentاحرص ع� إخطار  .ال تف�ع. حافظ ع� هدوئك •
ي              � 
  موقع س�ك.  ف

ي      ون رجال اإلطفاء � 
                ف

  اإلنذار
  غضون دقائق من تل� 

ي       الح��ق � 
ي                  ت

 .        ف
  طابق أسفل شقتك أخطر ع� سالمتك من  •

ي                                 وألن ألسنة اللهب والحرارة واألدخنة تتصاعد، فعادة ما �كون الح��ق المندلع � 
                                                                       ف

  طابق أع� شقتك
ي              الح��ق المندلع � 
 .                ف

  تقدير قدرتك ع� إخماد الح��ق •
ي                            ال تبالغ � 
ال تحاول إخماد الح��ق بمجرد . رائق ال �مكن إطفاؤها �سهولة أو بأمانفأغلب الح.          ف

  االنتشار ��عة
ي             أن يبدأ � 
ا لال�سحاب من الغرفة .         ف ا واضح   .                                           �      �                   إذا حاولت إخماد ح��ق، فتأ�د من أن هناك ط��ق 

ان • اال  .                                                                              ي  إذا قررت الخروج من البنا�ة خالل الح��ق، فأغلق جميع األبواب عند خروجك الحتواء الن�  فقد يتوقف  .               � تركب المصعد أبد 
ا بالدخان أو الحرارة ان، وقد �صبح مليئ  ف                                    ي                 �                    بن   الطوابق أو �أخذك إ� مكان اندالع الن�   .  ي

  اختناقك ��عة •
قة �  ي             قد تتسبب الحرارة والدخان والغازات المنبعثة من المواد المح� 
  مكان به دخان كث�ف، فانبطح .                                                           ت    ف

ي                           إذا علقت � 
          ف

ا من األرضع� األرض وازحف مع إبقاء رأ ا متقطعة، وحاول التنفس من أنفك .       �         سك ق��ب   .        �                              خذ أنفاس 
ان بث�ابك، فال تركض • توقف مكانك وانبطح ع� األرض مع تغط�ة وجهك ب�د�ك لحما�ة وجهك ورئت�ك ثم .               ي                  إذا أمسكت الن� 

 .تدح�ج إلخماد ألسنة اللهب
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 : إذا كان الحریق في شقتك
 .یحدث فیھا الحریق، وغادر الشقةفأغلق الباب المؤدي إلى الغرفة التي  •
 .تأكد من مغادرة الجمیع للشقة معك •
 .خذ مفاتیحك معك •
 .أغلق باب الشقة دون أن تقفلھ بالمفتاح •
 .فاستخدم أقرب ساللم لیس بھا دخان للخروج من البنایة •
 .ال تركب المصعد •
الحریق إال حین تشاھد رجال اإلطفاء في مكان ال تفترض أن أحدھم قد أبلغ عن . بمجرد وصولك إلى مكان آمن 911اتصل بالرقم  •

 .الحریق
أبلغ رجال اإلطفاء الذین وصلوا في حالة عدم معرفتك بمكان أحد أفراد  .                                      ً              تقابل مع أفراد عائلتك في مكان محدد سلف ا خارج البنایة •

 .عائلتك
 

 ):في بنایات غیر قابلة لالشتعال أو مقاومة للحرائق(إذا لم یكن الحریق في شقتك 
 .واستمع إلى إرشادات رجال اإلطفاء ما لم تصبح الظروف بالغة الخطورة) الزم مكانك(فابق داخل شقتك  •
إذا لم یكونا ساخنین، فافتح الباب  .                                       ً                                             إذا تعین علیك الخروج من شقتك، فتحسس أوال  باب الشقة ومقبض الباب للتأكد من عدم سخونتھما •

 .نیران في الممر    ً                                    قلیال  وتحقق من عدم وجود دخان أو حرارة أو 
 .إذا كان بإمكانك الخروج بأمان من شقتك، فاتبع اإلرشادات السابقة الخاصة بوجود حریق داخل شقتك •
وأخبرھم بعنوانك ورقم الطابق والشقة وعدد الموجودین  911إذا لم یكن بإمكانك الخروج من شقتك أو البنایة بأمان، فاتصل بالرقم  •

 .في شقتك
 .ك بمناشف أو مفارش مبللة، وسد مجاري الھواء أو غیرھا من الفتحات التي قد یتسلل منھا الدخاناحرص على سد أبواب شقت •
 .ال تكسر أي نوافذ .افتح النوافذ لبضع بوصات في األعلى واألسفل ما لم تكن ألسنة اللھب والدخان تأتي من األسفل •
ح بمنشفة أو بمالءة لجذب انتباه رجال اإلطفاءإذا أصبحت الظروف في شقتك تشكل خطورة على حیاتك، فافتح إحدى الن • ّ                                          وافذ ولو          . 
تراجع إلى شرفة أو تراس  .                                                                 ً                    إذا ساءت ظروف الدخان قبل وصول المساعدة، فانبطح على األرض وخذ أنفاس ا متقطعة من خالل أنفك •

 .    ً                                                بعید ا عن مصدر الدخان أو الحرارة أو النیران، إذا أمكن
 

 ):بنایات قابلة لالشتعال أو غیر مقاومة للحرائقفي ( إذا لم یكن الحریق في شقتك
                                     ً                           إذا لم یكونا ساخنین، فافتح الباب قلیال  وتحقق من عدم وجود دخان أو  .تحسس باب شقتك ومقبض الباب للتأكد من عدم سخونتھما •

 .حرارة أو نیران في الممر
 .ات السابقة الخاصة بوجود حریق داخل شقتكأخرج من شقتك والبنایة إذا كان بإمكانك فعل ذلك بأمان، مع اتباع اإلرشاد •
 .قم بتنبیھ األشخاص الموجودین في الدور الذي تقطن بھ من خالل الطرق على أبواب شققھم وأنت في طریقك إلى الخروج •
استخدمھ للخروج آمنین بسبب الدخان أو الحرارة أو النیران وبإمكانك الوصول إلى مخرج النجاة؛ ف) الساللم(إذا لم یكن الممر أو السلم  •

ً                                          ً تقدم بحذر في مخرج النجاة واحرص دائم ا على حمل األطفال الصغار أو اإلمساك بھم جید ا. من البنایة                                   . 
وأخبرھم بعنوانك ورقم الطابق والشقة وعدد الموجودین  911إذا لم یكن بإمكانك استخدام الساللم أو مخرج النجاة، فاتصل بالرقم  •

 .في شقتك
شقتك بمناشف أو مفارش مبللة، وسد مجاري الھواء أو غیرھا من الفتحات التي قد یتسلل منھا الدخان بشریط احرص على سد أبواب  •

 .بالستیكي أو شریط الصق
 .ال تكسر أي نوافذ. افتح النوافذ لبضع بوصات في األعلى واألسفل ما لم تكن ألسنة اللھب والدخان تأتي من األسفل •
ح بمنشفة أو بمالءة أو انفخ في صافرة لجذب إذا أصبحت الظروف في شقتك تشكل  • ّ                                         خطورة على حیاتك، فافتح إحدى النوافذ ولو                                        

 .انتباه رجال اإلطفاء
تراجع إلى شرفة أو تراس .                                                                  ً                    إذا ساءت ظروف الدخان قبل وصول المساعدة، فانبطح على األرض وخذ أنفاس ا متقطعة من خالل أنفك •

 .ان، إذا أمكن    ً                                    بعید ا عن مصدر الدخان أو الحرارة أو النیر
 
  اإلخالء .2

ي      المساعدة � 
           ف

  أن تضع خطة مسبقة وترتب شبكة من المساعدات للتأ�د من قدرتك ع� 
  إخالء البنا�ة، ينب� 

ي                                                             إذا كنت بحاجة إ� مساعدة � 
ي                   ف

                         ف
 .، من �حتاجون إ� المساعدة2لم��د من المعلومات، انظر القسم  .الخروج

  ح
ي  وأثناء وضع الخطة، ضع العوامل التال�ة � 
 :سبانك                                      ف

 
یمكن استخدام المصاعد إلخالء البنایة في  .                 ً                                                 أكثر المشكالت شیوع ا في اإلخالء ھي عدم القدرة على المشي أو صعوبة المشي •

 .أغلب حاالت الطوارئ، ولكن لیس أثناء اندالع حریق أو انقطاع التیار الكھربائي
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                                        ً             أو حالة طوارئ غیر المتعلقة بالحرائق كافی ا لحمایتك من  قد یكون تغییر مكانك داخل البنایة أسفل الطابق الذي یشھد الحریق •

 .األذى
 

                   ً       ً                                                                                   إذا كنت تستخدم كرسی ا مدولب ا أو سكوتر أو غیره من األجھزة المزودة بمحرك، ففكر في االحتفاظ بكرسي مدولب خفیف الحجم  •
رص على تعریف من سیقومون اح .للسفر أو اإلخالء في شقتك لكي یسھل على اآلخرین مساعدتك عند عدم استخدام المصعد

 .بمساعدتك بكیفیة تشغیل الكرسي
 

إذا كنت تعتقد أنت ومن قد یساعدونك بإمكانیة القیام بذلك،  .من الصعب حمل شخص على درجات الساللم في أفضل الحاالت •
 .للطوارئ ، موارد االستعداد7لمزید من المعلومات، انظر القسم  .فحاولوا التعرف على طرق مختلفة لحمل األشخاص

 
ە من حاالت الطوارئ ا من الح��ق أو غ�   .                                           ي                �            �                 ي                 إذا كان من الصعب عل�ك اإلخالء، فحاول كمالذ أخ�  أن تنسحب إ� أ��  المناطق أمن 

ان أو السلم نفسه قد تحتوي بعض البنا�ات الحديثة ع� غرفة ق��بة من السلم  .                                        ي                قد تكون هذە المنطقة شقتك أو شقة أحد الج� 
ا للسكانمزودة بهاتف ومصم

 
        مة لتكون مالذ
�
 .لإلبالغ عن الموقف) 911أو اطلب من آخ��ن االتصال بالرقم ( 911اتصل بالرقم  .            

 
 حاالت الطوارئ الطب�ة .ب

 
ي توقف لحظات للتخط�ط �شكل مسبق ألي طارئ طى    انك لحالة  .                                       ب   أن تفعله إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد أ�تك أو ج� 

ي                                               ي          ما الذي ينب� 
            ف

؟صح�ة تتطلب النقل                               ف �س�ارة إسعاف ��عة إ� المستش� 
 

ي                                  تعرف ع� عالمات التحذير من الطوارئ الطب�ة والمعلومات الى   س�سألك عنها عامل استقبال مكالمات    المتناول ع�  .911                                                      ت
ي             حافظ � 
      ف
ة  .                                                                                                 ش أرقام هواتف الشخص الذي �مكنك االتصال به للقاء فرق االستجابة لحاالت الطوارئ واجعلهم برفقة الم��ض مبا� 

 
 :فیما یلي عالمات التحذیر من حاالت الطوارئ الطبیة .عالمات التحذیر .1
 

 الحروق أو استنشاق الدخان •
 النزیف الذي ال یتوقف •
 مشكالت التنفس مثل صعوبة التنفس أو ضیق في التنفس •
 تغیر الحالة النفسیة مثل إبداء سلوك غیر معتاد أو التشوش أو صعوبة االستیقاظ من النوم •
 ألم في الصدر •
 االختناق •
 السعال المستمر أو تقیؤ الدم •
 اإلغماء أو فقدان الوعي •
 الرغبة في االنتحار أو القتل •
 إصابة في الرأس أو العمود الفقري •
 قيء حاد أو مستمر •
 ألم حاد مفاجئ في أي مكان بالجسم •
 دوار مفاجئ أو ضعف عام أو تغیر في حدة الرؤیة •
 ابتالع مادة سامة •
 البطنألم في الجزء العلوي من  •

 
ا 911إذا عانیت أنت أو أحد أفراد أسرتك من أي عرض من األعراض السابقة، فاتصل بالرقم  .911اتصل بالرقم  .2 ً  فور  استعد لتقدیم  .  

 : 911المعلومات التالیة لعامل استقبال مكالمات 
 
 .عنوان البنایة، بما في ذلك أقرب شارع متقاطع ورقم الشقة •
 .دامھ للوصول إلیكأفضل مدخل في البنایة یمكن استخ •
 .عدد األشخاص المصابین وموقعك بالضبط داخل البنایة أو خارجھا •
 ).فقدان الوعي، إلخ/عدم التنفس، الوعي/مثل النزیف، التنفس(أو الوضع الحالي /شكواك الرئیسیة و •
ة، أو إعاقة إدراكیة من أي إعاقة ینبغي أن یعرف بھا فریق االستجابة لحاالت الطوارئ مثل الصمم، أو العمى أو ضعف الرؤی •

 .شأنھا أن تؤثر في قدرة فریق االستجابة على التواصل معك
 .اطلب من أحد أفراد األسرة البقاء معك •
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اطلب  .لطلب سیارة إسعاف 911، أخطر العاملین في البنایة بأنك اتصلت بالرقم 911بعد االتصال بالرقم  .أخطر العاملین في البنایة .3

 إذا لم یكن ھناك عاملون  .االستجابة لحاالت الطوارئ والسماح لھم بدخول البنایة ومساعدتھم في العثور على شقتكمنھم استقبال فریق 

 طوارئ المرافق .ج
 

  أ�س�د ال���ون و��ب الغاز و��ب الم�اە
  وانبعاثات ثائ 

ي                                     �شمل انقطاع المرافق انقطاع الت�ار ال�ه��ائ 
ي              ف

قد تؤثر هذە الطوارئ  .                                          ئ
  شقة أو بنا�

ي            � 
 .ة واحدة أو مجموعة بنا�ات أو مدينة بأ�ملها ف

 
1.   

ي انقطاع الت�ار ال�ه��ائ 
                       ئ

 
 :      ي       التحض�  المسبق

 .احتفظ في شقتك بمصابیح یدویة وبطاریات احتیاطیة •
لمزید من المعلومات عن استخدام الشمع بطریقة آمنة، انظر  .تجنب استخدام الشمع، ألنھ قد یتسبب في نشوب حریق •

 .داد للطوارئ، موارد االستع7الملحق 
اسأل شركة المرافق ما  .إذا كنت تعتمد على معدات طبیة تحتاج إلى كھرباء، ففكر في توفیر مصدر احتیاطي للطاقة •

والذین یجب ) LSE(أجھزة دعم الحیاة  إذا كانت معداتك الطبیة تؤھلك لإلدراج على قائمة العمالء الذین یستخدمون
 .، موارد االستعداد للطوارئ7انظر القسم  .الكھربائياالتصال بھم في حالة انقطاع التیار 

ً  احرص على شحن ھاتفك الخلوي دائم ا • ً  إذا كانت لدیك مجموعة بطاریات، فاحرص على شحنھا بالكامل أیض ا .                                                                                      . 
 

  
  وقت انقطاع الت�ار ال�ه��ائ 

ي � 
ي                           ئ

 : ف
 .د للطوارئ، موارد االستعدا7انظر القسم . على الفور لإلبالغ عن االنقطاعاتصل بشركة المرافق  •
                                               ً                                                                أوقف تشغیل جمیع األجھزة التي یمكن أن تعمل تلقائی ا بمجرد عودة الخدمة، وذلك لتجنب التدفق المفاجئ للتیار الكھربائي  •

 .والذي یمكن أن یدمر دوائرك وأجھزتك الكھربائیة
 .احرص على إغالق أبواب الثالجة والمجمد ألطول فترة ممكنة لتجنب التلف •
 .فقد تطلق مستویات خطرة من أول أكسید الكربون. في أماكن مغلقةال تستخدم المولدات  •
 .ال تستخدم سخانات أو شوایات البروبان أو الكیروسین في أماكن مغلقة •

 إطالق غاز أول أ�س�د ال���ون .2
 

واألفران وسخانات مثل المواقد (أول أكسید الكربون ھو غاز لیس لھ لون وال رائحة تطلقھ األجھزة والمعدات التي تحرق الوقود 
ینبغي إطالق أول أكسید الكربون المتولد من ھذه األجھزة إلى الخارج من خالل مدخنة أو  .، والمدافئ وأنابیب عادم السیارات)المیاه

ة، ویمكن ألي مدخنة أو أنابیب تھویة مسدودة أو مشققة أن تسمح بدخول أول أكسید الكربون إلى البنای .أنبوب تھویة أو وسیلة أخرى
 .      ً                         وأحیان ا إلى عدة طوابق من المصدر

 
ً                  فقد تشمل الصداع والدوار واإلعیاء وألم ا في الصدر والقيء .تشبھ أعراض التسمم بأول أكسید الكربون أعراض اإلنفلونزا قد یؤدي  .                                   

 .ھذا التسمم إلى الوفاة، إن لم تتم معالجتھ على الفور
 

 :إذا كنت �شتبه بحدوث �سمم بأول أ�س�د ال���ون
 .فافتح النوافذ •
 .اعمل على إخالء البنایة •
 .بمجرد وصولك إلى مكان آمن 911اتصل بالرقم  •
 .اتصل بشركة المرافق المحلیة •

 
 ��ب الغاز .3

 
كة المرافق للط�  وتجف�ف المال�س  .            ي                      الغاز الطب��  قابل لالشتعال واالنفجار .                                   ي     ش               ي              �ستخدم العد�د من الشقق الغاز الطب��  من � 

ارة أن �شعله مما �سبب االنفجار واندالع الح��قإذا ��ب واجتمع    شقة أو غرفة، �مكن ألي � 
ي                       ش                                           � 
 . ف

 
ة كرائحة الب�ض العفن إ� الغاز الطب��   كة المرافق رائحة مم�   ف                                    ي تض�ف �   :                           ي إذا شممت رائحة الغاز الطب��   .      ش                    ي
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سبب أي شرارة في نشوب قد تت .فال تشغل أي مفاتیح إضاءة أو أجھزة كھربائیة في الشقة، بما في ذلك ھاتفك الخلوي •
 .حریق

 .                              ً           ال تدخن وأطفئ أي مواد تصدر دخان ا على الفور •
 .اعمل على إخالء البنایة، وأخرج جمیع أفراد أسرتك •
 .لإلبالغ عن حالة الطوارئ بعد الخروج من البنایة 911اتصل على رقم  •
 ).و( 6لمزید من المعلومات عن انفجارات البنایات، انظر القسم  •

 أو انقطاعها��ب الم�اە  .4
 

  �شوب ح��ق
ي          قد يتسبب ��ب الم�اە ع� األسالك ال�ه��ائ�ة � 
 .                                         ف

 
ا على ترتیب إصالحھا أو إخطار مالك )أو من شقتك إلى شقق أخرى(إذا كانت المیاه تتسرب داخل شقتك  • ً                                  ، فاعمل فور            

 ).حسب االقتضاء(البنایة أو مدیرھا للقیام بذلك 
 .911ك كھربائیة في السقف أو الجدران، فاتصل بالرقم إذا كانت المیاه تتسرب إلى شبكة أسال •
ً                                    إذا لم یكن لدیك ماء أو كان ضغط المیاه منخفض ا للغایة، فأبلغ عن طریق االتصال على  • : لخدمة التواصل المرئي( 311                                          

 ).4115-504-212 :؛ الھاتف النصي 9675-639-212
أو  Notify NYCترقب أي توجیھ رسمي من  .311           ً                                                 إذا كنت قلق ا بشأن جودة میاه الشرب، فأبلغ عن طریق االتصال على  •

 .محطات اإلذاعة والتلفزیون المحلیة بشأن حالة طوارئ واسعة النطاق خاصة بمیاه الشرب
لخدمة ( 311ئیسیة، فاتصل على إذا رأیت الماء یخرج من األرض أو الطریق، أو اشتبھت في تعطل شبكة المیاه الر •

 ).4115-504-212: ؛ الھاتف النصي 212-639-9675: التواصل المرئي
 

 طوارئ الطقس .د
 

 ارتفاع درجة الحرارة .1
 

  أي موجة حر إذا لم تكن مك�فة الهواء
ي                                   قد تصبح شقتك غ�  آمنة � 
ات  .               ي       ف                      ف                      ي   الرضع والمسنون والمر�  معرضون �شكل خاص لتأث� 

 .الحرارة الشد�دة
 

 .ومحطات اإلذاعة والتلف��ون المحل�ة Notify NYCترقب تحذيرات ارتفاع درجة الحرارة من 
 

  حالة ارتفاع درجة الحرارة الطارئ
ي                                � 
 : ف
 

ّ      ّ              ال ترك ب مكی فات الھواء إال  .احرص على شراء وتركیب مكیف ھواء واحد أو أكثر بعد الحصول على موافقة مالك البنایة •     
              ّ                                      تأكد من أن مكی فات الھواء التي ستشتریھا ال تتطلب طاقة  .لشقة قادرة على توفیر الطاقة الكافیةإذا كانت الشبكة الكھربائیة ل

                      ّ                                    یجب أن یقوم بتركیب مكی فات الھواء شخص مدرب وذو خبرة للتأكد  .أكبر من التي یمكن للشبكة الكھربائیة للشقة توفیرھا
 .تھا للخطرمن أنھا مثبتة في البنایة بإحكام وال تعرض حیاة من یمر تح

قد یكون ھذا المكان شقة أحد األصدقاء أو الجیران،  .   ِ                                                     اقض  أكبر وقت ممكن في مكان مكیف الھواء، ال سیما خالل النھار •
ا، أو مركز تبرید ا أو متجر  ً                 أو مطعم           ً       . 

وقد  .تحرص مدینة نیویورك على تشغیل مراكز تبرید في المنشآت العامة مكیفة الھواء خالل طوارئ الحرارة الشدیدة •
ً                 تتوفر أیض ا المسابح العامة  :؛ الھاتف النصي212-639-9675: لخدمة التواصل المرئي( 311اتصل على .         

أثناء طوارئ الحرارة الشدیدة للعثور  NYC.gov/emergencymanagementأو ادخل على ) 212-504-4115 
 .على أقرب مركز تبرید أو مسبح محلي

 .تجنب القیام بأي نشاط منھك •
 .تجنب المشروبات الكحولیة والتي تحتوي على كافیین. الكثیر من الماءاشرب  •
درجة خالل موجة الحر عند وجودك في  78                ّ                                  إذا كان لدیك مكی ف ھواء، فال تقم بتعیینھ على أقل من : حافظ على الطاقة •

 . الشقة، وأغلق جمیع األجھزة غیر الضروریة
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ها من عواصف الشتاء .2                     ي                  العواصف الثلج�ة وغ� 
 

  منازلهم خالل عواصف الشتاء ُ ي  
ام أما�نهم �  ي                         نصح عامة الناس بال�  
ف            ف عادة ما توفر البنا�ات السكن�ة بيئة آمنة من العواصف، وقد  .                   ت

ە   األما�ن المغلقة لعدة أ�ام إذا لزم األمر إذا كانت لديهم إمدادات كاف�ة من الطعام وغ� 
ي                                                                                 ي �ظل األشخاص � 
 .            ف

 
 الغزیرة والعواصف الساحلیة واألعاصیر األمطار .3

 
، قد تطلب    بعض طوارئ الظروف المناخ�ة المتطرفة مثل األعاص� 

ي                                              ي          � 
 ف

  بنا�ة شاهقة، ال س�ما  .المدينة إخالء بعض المناطق
ي                     إذا كنت تع�ش � 
              ف

  حالة انكسارها أو 
  الطابق العا�  أو أع�، فابتعد عن النوافذ � 

ي                  � 
ي             ش                            ف

 ف
 .                            ي تحطمها، أو انتقل إ� طابق سف�  

 
 :التحضیر المسبق

قبل وصول العاصفة الساحلیة أو اإلعصار، اكتشف ما إذا كنت  •
تعیش في إحدى مناطق اإلخالء بسبب األعاصیر في مدینة 

، موارد االستعداد للطوارئ، أو 7انظر القسم  .نیویورك
NYC.gov/knowyourzone. 

إلى  نةیالثم اءیبإحكام وانقل األش ةیوأغلق النوافذ واألبواب الخارج ةیاألغراض الخارج نیمنزلك. احرص على تأم ریبتحض م •
 وامأل مولدك عن آخره بالوقود. ایطوابق عل

 .احرص على تجھیز حقیبة الھرب •
للحصول على  311ابق مع العائلة أو األصدقاء أو اتصل على  .حدد المكان الذي ستذھب إلیھ في حالة صدور أمر باإلخالء •

 .العاصفة أو خاللھا أو بعد مرورھا المعلومات قبل
استخدم  .في حالة صدور أمر باإلخالء، اتبع التوجیھات •

ضع في اعتبارك أن  .المواصالت العامة إذا أمكن
المواصالت العامة قد توقف خدماتھا لعدة ساعات قبل 

 .وصول العاصفة
إذا كنت بحاجة إلى استخدام المصعد لإلخالء وأنت في  •

ء، فاحرص على اإلخالء قبل توقف إحدى مناطق اإلخال
یتعین على  .خدمة المصعد لحمایة المصاعد من الفیضانات

مالكي البنایات وضع الفتات في ردھة البنایة أو المنطقة 
تشیر إلى حالة الطقس ) إذا أمكن(المشتركة بشكل مسبق 

فقد یساعد . الطارئة إذا كانوا سیوقفون خدمة المصاعد
إدارة البنایة في ضمان تلقیك /اإلخطار المسبق من مالك

، من یحتاجون إلى 2انظر القسم  .لإلخطار المناسب
 .المساعدة

استعد النقطاع التیار الكھربائي عن طریق شحن ھاتفك الخلوي وغیره من األجھزة المحمولة واضبط إعداد الثالجة على  •
 .درجة حرارة أقل

 
 :خالل العاصفة

  شقة . ابق بالداخل •
ي     إذا كنت تع�ش � 
ات هطول األمطار               ف   القبو، فكن ع� استعداد لالنتقال إ� طابق أع� أثناء ف� 

ي                                                   ت               � 
 ف

 . الغ��رة
ار الماد�ة، ل�ن عل�ك أن  911اتصل بالرقم  •                                                              ف                        إذا كانت لد�ك حالة طب�ة طارئة أو كانت بنايتك أو شقتك عرضة لأل� 

 .تدرك أن استجابة الطوارئ قد تتأخر أو تتعطل خالل العاصفة
میاه یرتفع منسوبھا، فانتقل إلى أرضیة أعلى لكن ال تنسحب إلى داخل أي علیة مغلقة ما لم یكن معك  إذا حوصرت داخل •

. انتظر وصول المساعدة .وأبلغ عن الموقف 911اتصل بالرقم  .منشار أو أداة أخرى لقطع ثقب في السطح إذا لزم األمر
  .محاطة بمیاه الفیضان ال تدخل أي بنایة إذا كانت .ال تحاول السباحة إلى بر األمان

 .الماء موصل جید للكھرباء .ابتعد عن خطوط الكھرباء الساقطة •
 

 الزالزل .4
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  أن �ستعد 
  منطقتنا، و�نب� 

  منطقة مدينة ني��ورك، إال أنها قد أثرت و�مكنها أن تؤثر � 
ي          ع� الرغم من أن الزالزل ل�ست شائعة � 

ي               ف
ي                                                       ف

                                  ف
 .لها سكان البنا�ات السكن�ة والعاملون فيها

 
ا ماد�ة بالبنا�ات  ار    زعزعة البنا�ات، و�لحق أ� 

ا لموقعه، �مكن حى  لزلزال صغ�  أن يتسبب �  ي                         ف  �                  وتبع 
  ذلك �شقق الجدران(    �                 ت           ي           ف

ي                 بما � 
، )     ف

  تح��ك األش�اء أو سقوطها من ع� األرفف
ي                                   و�تسبب � 
 .        ف

 
  أثناء حدوث أي زلزال"            ِ       انبطح واحتم  وانتظر"

ي                    � 
 : ف

 .وانتظر) ثل الطاولةم(حاول االحتماء تحت أي قطعة أثاث متینة  •
 .إذا لم تستطع االحتماء تحت قطعة أثاث، فحاول االحتماء بأحد األركان القریبة من أي جدار داخلي •
ً  انبطح أرض ا •         . 
 .احرص على تغطیة رأسك وعنقك بذراعیك •
ِ                                                            إذا كنت تستخدم كرسی ا مدولب ا، فاحتم  بالوقوف تحت إطار أحد األبواب أو بجوار جدار داخلي واحرص على  • تثبیت                    ً       ً       

حاول تغطیة نفسك بما ھو متوفر حولك لحمایة  .انزع من الكرسي المدولب أي معدات غیر مثبتة فیھ بإحكام .العجالت
 .نفسك من األشیاء المتساقطة

 .إذا لم تستطع التحرك من الفراش أو الكرسي، فحاول حمایة نفسك من األشیاء المتساقطة بالبطانیات أو الوسائد •
 .                            ً                                    فانتقل إلى منطقة مفتوحة بعید ا عن األشجار وأعمدة المرافق والبنایاتإذا كنت بالخارج،  •
 .ابق مكانك إلى أن تتوقف االھتزازات •
 

ا ما تتبع أي زلزال  .                                      ي                 �                  انتبه، فقد تكون هناك توابع للزلزال، و�  هزات إضاف�ة غالب 

       ي        األعاص�  القمع�ة .5
 

  منطقة مدينة ني� 
ي                 ع� الرغم من عدم شي�ع األعاص�  القمع�ة � 
ا منها                            ي          ف                      ي             واالنفجارات الجزئ�ة و�  حالة مماثلة (               �       �ورك، إال أن عدد 

ة) لل��اح   السنوات األخ� 
ب مدينة ني��ورك �  ي             ي قد � 
 .    ف                 ف

 
  حالة وجود حالة تأهب لقرب قدوم اإلعصار القم�  

ي                                           ي � 
 : ف
 

بو في البنایة، فاذھب إذا لم یكن ھناك ق .إذا كان اإلعصار یقترب من الحي الذي تسكن فیھ، فانتقل على الفور إلى قبو بنایتك •
 .إلى أدنى طابق من البنایة

 .                                                ً                                     ابق بجوار الجدار في أي غرفة أو منطقة داخلیة بعید ا عن النوافذ إلى أن یمر اإلعصار القمعي •
 .تجنب المساحات الداخلیة ذات األسقف التي تغطي مساحة مفتوحة كبیرة، مثل األفنیة والمسارح •
                             ً                   ً                              داخل بنایتك، فغادر بنایتك بحث ا عن مكان أكثر أمان ا، لكن فقط إذا كان لدیك الوقت إذا لم یكن ھناك مكان لالحتماء فیھ  •

 .للذھاب إلیھ
 

 طوارئ المواد الخطرة .ه

 المواد ال��م�ائ�ة .1
 

 .قد تنتج طوارئ المواد الخطرة من حادث مثل انقالب شاحنة أو انفجار في مصنع، أو كنتیجة لنشاط إجرامي مثل ھجوم إرھابي
 

 .المادة الكیمیائیة في الھواء، فابذل قصارى جھدك لتجنب استنشاق ھذا الھواء إذا انتشرت
 

 :خالل حالة الطوارئ
ً                        من األسلم عموم ا أن تلزم مكانك في شقتك .الزم مكانك •             . 
أغلق جمیع مكیفات الھواء وأنظمة التھویة، وأغلق النوافذ وسد جمیع شبكات التھویة وغیرھا من الفتحات التي یمكن أن  •

 .ح للھواء الخارجي بالدخول إلى شقتكتسم
  .ومحطات اإلذاعة والتلفزیون المحلیة Notify NYCترقب أي معلومات إضافیة من  •
 

  أو دخل إ� شقتك
ي               إذا كنت بالقرب من منطقة االنبعاث ال��م�ائ 
 :                                        ئ

 
 .فحاول تغطیة أنفك وفمك وأكبر قدر ممكن من بشرتك •
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 .              ً                                                        إذا لم یكن آمن ا، فانتقل إلى غرفة داخلیة مثل الحمام وسد النوافذ واألبواب .                                   ً غادر الشقة والبنایة إذا كان ذلك آمن ا •
 

 :بمجرد حل حالة الطوارئ، إذا كنت قد تعرضت للمواد ال��م�ائ�ة أو تلوثت بها
 
 .أو فرق االستجابة األولیة/استمع إلى تعلیمات السلطات العامة و •
 .احصل على مساعدة طبیة إذا لزم األمر .احرص على تطھیر نفسك بمجرد وصولك إلى منطقة نظیفة •
 

 .إذا كان انبعاث المواد الخطرة یؤثر في إمدادات المیاه أو الطعام Notify NYCترقب أي توجیھات من 
 

 )RDD(                   ي جهاز التشت�ت اإلشعا�   .2
 

      ي       اإلشعا�  إحداث ال �ستطيع أجهزة التشت�ت  .متفجرات تقل�د�ة مع مواد إشعاع�ة) RDD(                           ي �ستخدم أجهزة التشت�ت اإلشعا�  
 .  ي                                          ف�  تهدف إ� إحداث الذعر وتعط�ل الح�اة اليوم�ة .  ي                 ف�  ل�ست أسلحة نوو�ة: انفجار نووي

 
ي     ش            �مكن للمواد المشعة الى   تنت�  من أي جهاز .                          ي       ي                            �مكن ألجهزة التشت�ت اإلشعا�  أن تغ�  منطقة واسعة بمواد مشعة خطرة                       ت

 .وأش�اء أخرى           ي                                    �شت�ت إشعا�  أن �ستقر مثل الغبار ع� مال�سك وجسدك 
 

  أقرب بنا�ة آمنة وترقب أي معلومات وتعل�مات إضاف�ة من 
ي                                                     إذا كنت بالخارج، فحاول االحتماء ع� الفور � 
 Notify NYC                                         ف

 ).ومحطات اإلذاعة والتلف��ون المحل�ة، إن وجدت(
 

�ة لتقل�ل أي تعرض محتمل                                                             ي                          إذا كنت أنت أو عائلتك بالقرب من موقع انفجار جهاز �شت�ت إشعا�  مؤكد، فاتبع الخطوات التال
  من حالة طب�ة طارئة .لإلشعاع

ي                   ال تذهب إ� المستش�  إال إذا كنت تعائ 
 .                 ف                ف

 
ال تحاول  .من أي مواد مشعة% 90قد یقضي ھذا على ما یصل إلى  .انزع الطبقة الخارجیة من المالبس واخلع حذاءك •

 .نفض الغبار أو إزالتھ بالفرشاة
                                   ً                                         ء في كیس بالستیكي أو غیره وأغلقھ جید ا وأبعده عن الناس والحیوانات األلیفة، لكن ضع ما كنت ترتدیھ من مالبس وحذا •

 .ال تضعھ في سلة النفایات
 .تمخط برفق وامسح عینیك وأذنیك بقطعة قماش مبللة نظیفة •
لشامبو اغسل شعرك باستخدام ا .تجنب خدش الجلد .                    ً         ابدأ بغسل الرأس وصوال  إلى أسفل. استحم بكمیة كبیرة من الصابون •

 .ال تستخدم البلسم ألنھ قد یسبب التصاق المواد المشعة بشعرك وجلدك. فقط
                                                              ً     ً                            ً             إذا لم تستطع االستحمام، فاستخدم قطعة قماش جافة أو رطبة أو مندیال  مبلال  لتنظیف الجلد الذي كان مكشوف ا بما في ذلك  •

 .      ً                           قھ جید ا كما فعلت مع مالبسك الملوثةضع قطعة القماش أو المنادیل المبللة في كیس أو غیره وأغل .وجھك ویدیك
ِ                                                ارتد  ما تریده من مالبس وحذاء بشرط عدم تلوثھا بالغبار •  .وإذا لزم األمر، فاستعر مالبس من أحد الجیران .   
ینبغي مسح جمیع األجھزة والمعدات الشخصیة التي تعرضت للمواد المشعة، ال سیما الكراسي المدولبة وغیرھا من معدات  •

 .اغسل یدیك بعد ذلك. تأكد من تنظیف العجالت .ة قماش رطبة أو مندیل مبللالتنقل، بقطع
 .لیس من الضروري أن تحلق فراءھا. احرص على تطھیر الحیوانات األلیفة والحیوانات المدربة بغسلھا بالمیاه والشامبو •
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 انه�ار البنا�ات /انفجارات  .و

 
ا هو ��ب الغاز ، ��ب )3(، )ج( 6انظر القسم  .   �                           �              أ��  أسباب انفجار البنا�ات شيوع 

 .الغاز
 

ا عن تعطل المعدات أو األ�شطة اإلجرام�ة  .                             �                                    قد تنتج انفجارات البنا�ات أ�ض 
 

  انه�ار البنا�ات أو أجزاء من البنا�اتبقد تتس
ي                                     ب االنفجارات � 
قد ينجم انه�ار البنا�ات  .             ف

ا عن أي تعد�الت غ�  قانون�ة أو غ�  صح�حة ت جرى ع� ترك�ب   .البنا�ة   �                 ي              ي       ُ              أ�ض 
 

ك�ب غ�  القابل لالشتعال  أقل عرضة ) به�ا�ل صلب أو خرسان�ة(                ت      ي                البنا�ات ذات ال� 
  ظروف استثنائ�ة

ي               لالنه�ار، إال � 
 .             ف

 
  بنايتك السكن�ة

  حالة حدوث انفجار � 
ي               � 

ي                   ف
 : ف

مثل انھیار األسقف أو الجدران أو (حاول تحدید حدة الدمار الذي لحق بالبنایة  •
وما إذا كنت في خطر ) وجود سحب من الغبار، أو رائحة غاز قویةتشققھا، أو 

 . محدق
 .إذا سمحت الظروف، فغادر البنایة بسرعة وبأكثر درجة ممكنة من الھدوء •
 .بمجرد أن تصبح في مكان آمن 911اتصل بالرقم  •
واتبع ما یقدمونھ إلیك من  911                                           ً                                              إذا لم تستطع المغادرة بأمان أو لم تكن متأكد ا مما إذا كان من األسلم أن تغادر، فاتصل بالرقم  •

 .توجیھات
 ).مثل الطاولة(إذا كان ھناك احتمال بانھیار الجدران أو األسقف، فحاول االحتماء تحت قطعة أثاث متینة  •
 

  بنايتك وعلق
ي            إذا حدث انه�ار � 
ف       ت بن   األنقاض                ف  :    ي

 .فحاول تغطیة أنفك وفمك بقطعة قماش أو مالبس جافة •
ا ویزید من صعوبة التنفس • ً                        تحرك بأقل قدر ممكن لتجنب إثارة الغبار، والذي قد یكون ضار                                                         . 
 .استخدم صافرة إذا كانت متوفرة .انقر على أنبوب أو جدار حتى یتمكن رجال اإلنقاذ من معرفة مكانك •

 
 اإلرهاب .2

 
إال أن بإمكانك التصدي لذلك إذا توفرت لدیك معلومات دقیقة وتأھبت بشكل جید لحاالت . ئیسي لإلرھاب ھو إثارة الخوفالھدف الر
، وھو موقع إلكتروني طورتھ إدارة طوارئ مدینة نیویورك وغیرھا من ھیئات االستجابة PlanNowNYCتفضل بزیارة  .الطوارئ

 .، موارد االستعداد للطوارئ7انظر القسم  .على االستعداد للھجمات اإلرھابیة للطوارئ في المدینة لمساعدة سكان نیویورك
 

                          ً تعرف ع� الحقائق وكن مسؤو�   .1
 

              ً                                 وإذا تحضرت جید ا للتعامل مع طوارئ الحریق وغیرھا  .ضع في اعتبارك أن اإلرھاب قد یتخذ العدید من األشكال المختلفة •
ً   الواردة أعاله، یمكنك أن تستعد أیض ا   .للتعامل مع الھجمات اإلرھابیة                               

 
أكد التقاریر باستخدام مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات الموثوقة، مثل  .تعرف على حقائق الموقف وفكر بشكل نقدي •

 .ال تنشر اإلشاعات .الحكومة أو اإلعالم
 

 .امة مثل مترو األنفاقال تقبل الطرود من الغرباء وال تترك األمتعة أو الحقائب دون مراقبة في المناطق الع •
 

إذا كنت قد تعاملت مع الطرد، فاغسل  .وقم بتنبیھ مسؤولي المدینة 911اتصل بالرقم  .             ً         ً      ً           إذا تلقیت طرد ا أو مغلف ا مریب ا، فال تلمسھ •
من لمزید  .اقرأ نصائح الخدمة البریدیة بالوالیات المتحدة للتعرف على الطرود المشبوھة .یدیك بالماء والصابون على الفور

 .، موارد االستعداد للطوارئ7المعلومات، انظر القسم 

 ©FDNY 2018 
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 طوارئ إطالق النار النشط .2

 
ها من األما�ن بن�ة إطالق النار ع� العد�د من    طوارئ إطالق النار النشط، �دخل واحد أو أ��  من المسلحن   إ� بنا�ة أو غ� 

ف               ي                                          �  ي                                         �           ي
 ف

  
ي األشخاص، وعادة ما �كون هذا �شكل عشوائ 
 .                                    ئ

 
إال أن طوارئ إطالق النار النشط قد  .الق النار النشط عامة بالبنا�ات واألما�ن العامة، ول�س البنا�ات السكن�ةترتبط حوادث إط

ا ا ترفيه�    ف�ه وقت 
  مكان عملك أو المكان الذي تتسوق ف�ه أو تق� 

  بنايتك السكن�ة أو مح�طها، أو � 
ي        �        � تحدث � 

ي                                          ف
ي                               ف

من المهم أن تفهم  .      ف
 .ك�ف�ة االستجابة لهذە الطوارئ

 
 :                        ي       ي خالل أي إطالق نار �شط، نو�  بما ��  

 
 .اترك أمتعتك الشخصیة وراءك .ابتعد عن مطلق النار، إن أمكنك ذلك ).اركض(تجنب  .1
 

ا  .2 ً   أقم حاجز  إذا لم تستطع مغادرة المنطقة بأمان، فادخل  ).اختبئ(       
بأشیاء كبیرة  أو سده/أقفل الباب و .إحدى الشقق أو غرفة أخرى

اختبئ وراء شيء كبیر وصلب . ة للدخولوثقیلة لتعسیر أي محاول
أغلق أي مصدر  .إذا أمكن، في حال إطالق النار عبر الباب أو الجدار

ضع ھاتفك الخلوي  .                    ً               للضوضاء وال تحرك ساكن ا والتزم الھدوء
 .وغیره من األجھزة على وضع السكون، ولیس االھتزاز

 
بأمان  إذا لم تستطع أنت واآلخرون مغادرة المنطقة -) قاتل(واجھ  .3

                 ً                                              ولم یكن ھناك مكان ا لالختباء، أو إذا دخل مطلق النار شقتك أو مكان 
ّ           نس ق تصرفاتك  .اختبائك، فاستخدم كل ما تستطیع للدفاع عن نفسك  

ارتجل  .التزم بأفعالك وتصرف بعدوانیة .مع اآلخرین، إذا أمكن ذلك
 .اصرخ .في البحث عن أسلحة وابدأ في رمي األشیاء

 
 .               ً إذا كان ذلك آمن ا 911اتصل بالرقم  .4

  إنفاذ القانون ممن �ستجيبون لحوادث إطالق النار 
كز العاملون �  ي                                              س� 
  ي             ف

سينظر ضباط إنفاذ القانون ع� أ�دي جميع األشخاص الذين  .النشط ع� تحد�د مطلق النار و�بطال ما �حاول الق�ام به
ايواجهونهم، للتعرف ع� مطلق النار ولضمان سالمتهم ال  .         � شخص�ة أ�ض 

 .ال تحمل أي أشیاء قد تبدو كسالح أو جھاز خطر .أبق یدیك فارغتین وضعھما فوق رأسك .1
 

ال تركض  .        ً ابق بعید ا .ال تقم بأي حركات مفاجئة .ال تتصرف بطریقة قد تتسبب في أن یراك ضابط إنفاذ القانون كمصدر تھدید .2
 .باتجاه ضباط إنفاذ القانون أو تمسك بھم

 
 لتقد�م المساعدة الطب�ةقد ال  .3

 
                       يتم تعين   ضباط إنفاذ القانون الذين تواجههم أو�
ً

ف                                      ا، إذا أمكن، قبل .         ي
 
                 تقدم إ� منطقة أ��  أمان
�
     �                 

 .أن تطلب المساعدة

 .فاستعد ألن يتم احتجازك لالستجواب.      ُ                                    قد ال � سمح لك بمغادرة مكان الحادث ع� الفور .4
 

 ©FDNY 2018 
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 موارد االستعداد للطوارئ .7
 

 عداد للطوارئأساس�ات االست
 

Notify NYC :  
ي سجل � 
  اإلخطارات بالذهاب إ�  Notify NYC     ف

ي                     لتل� 
       ت ع� ت���   NotifyNYC@أو متابعة  NYC.gov/NotifyNYC    ت

  ع� جهازك  311أو االتصال ع� 
�ل التطبيق المجائ  ي          أو ت�  
ف                 ف  .Androidأو  Apple     ف

 
Ready New York )مدينة ني��ورك  

ي              إدارة الطوارئ � 
. نصائح ومعلومات حول جميع أنواع الطوارئ Ready New Yorkتقدم أدلة ):                ف

  
  تنسيق صوئ 

  هذە األدلة بعدة لغات و� 
ي تتوفر المعلومات الموجودة � 

ي          ت
ي                       ف

 :                          ف
resources.page-http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides 

 
  مدينة ني��ورك( Reduce Your Riskدل�ل 

ي              إدارة الطوارئ � 
ي           ي                  يوضح هذا الدل�ل الخطوات الى   �مكن لمال�  العقارات اتخاذها ):                ف                            ت

إجراءات مستمرة م�سورة التكلفة للحد من المخاطر ط��لة األجل ع� ح�اة اإل�سان أو العقارات  -لالستعداد لتخف�ف حدة المخاطر 
 :من األخطار

resources.page#reduce_your_risk-http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides  
 

رة الحفاظ على یناقش الموقع اإللكتروني لدائ): (HPD)دائرة الحفاظ على اإلسكان وتطویره في مدینة نیویورك (معلومات لسكان المدن 
اإلسكان وتطویره كیف یمكن لمستأجري الشقق أن یستعدوا ویستجیبوا لطوارئ الطقس والكوارث الطبیعیة واألخطار وانقطاع التیار 

ً                                                                                        یشمل موقعھم اإللكتروني أیض ا معلومات عن االلتزام القانوني بأنھ یتعین على المالكین خلق ظروف صالحة للسكن في البنایات . الكھربائي                         
 :السكنیة، وخاصة بعد ما یصیبھا من ضرر بعد العواصف وغیرھا

response.page-information/disaster-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services 
 

 المساعدةاألشخاص الذین یحتاجون إلى 
 

یركز الموقع اإللكتروني لدائرة الصحة على الطوارئ  ).دائرة الصحة والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك(من یعانون من مشكالت صحیة 
ً                                                                                          الصحیة ولكنھ یغطي أیض ا كیفیة االستعداد ألي حالة طارئة إذا كنت تعاني من مشكالت صحیة معینة مثل األشخاص الذین یخضعون                      

 :ى واألشخاص الذین یعانون من محدودیة الحركةلغسل الكل
-families-and-preparedness/individuals-http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency

dme.page 
 

-642-800: الھاتف النصي( Con Edison Special Services, 1-800-752-6633: جیل كعمیل یستخدم أجھزة دعم الحیاةكیفیة التس
 :والموقع اإللكتروني) 2308

services-assistance/special-plans-billing/payment-https://www.coned.com/en/accounts 
 

PSE&G Critical Care Program )والموقع اإللكتروني) 6660-755-631: الھاتف النصي( 0025-490-800): عمالء روكاوایز: 
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare 

 
National Grid NYC Customer Service )للحصول  711أو اطلب ( 4050-643-718): عمالء بروكلین وكوینز وستاتن آیالند

 )على خدمة التواصل في مدینة نیویورك
 

National Grid Long Island Customer Service )5003-930-800): عمالء روكاوایز . 
 

NYC Well : للحصول على معلومات عن الصحة النفسیة أو إحالة أو إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص ما، اتصل بخطNYC Well 
أو ) NYC-WELL )1-888-692-9355-888 :مدینة نیویورك والذي یتسم بالسریة وتوفره على مدار الساعةالساخن للصحة النفسیة في 

 :الموقع اإللكتروني
https://nycwell.cityofnewyork.us/en / 

 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
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 السالمة المنزلیة والوقایة من الحرائق
 

 :السالمة المنزلیة
 

  مدينة ني��ورك (أجهزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة وأجهزة ال�شف عن أول أ�س�د ال���ون 
ي               دائرة الحفاظ ع� اإلسكان وتط��رە � 
                                ف

(HPD) :( امات القانون�ة المفروضة ع� المال�ن   والمستأج��ن   ع� االل�  
وئ  ف             �حتوي موقع دائرة الحفاظ ع� اإلسكان وتط��رە اإلل��  ف                                  ي ي        ت
                                               ت  ف

ك�ب أجهزة   :اإلنذار ضد تصاعد األدخنة وأجهزة ال�شف عن أول أ�س�د ال���ون وص�انتها  ت          ب� 
-monoxide-carbon-information/smoke-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services

tectors.pagede 
 

ت ): NYC Fire Department(منشورات السالمة من الحرائق    معلومات عن  Fire Department  ش  �� 
وئ  ي            ع� موقعها اإلل�� 
               ت  ف

  أ��  من 
ي    �    السالمة من الحرائق � 
  ذلك أجهزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة و��ب غاز أول أ�س�د ال���ون 25                   ف

ا، بما �  ا مختلف  ي                                                            موضوع 
 :     �       �        ف

safety.page-life-safety/fire-life-and-http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire 
-educational-safety-safety/fire-life-and-http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire

publications.page 
http://www.fdnysmart.org / 

 
یحتوي موقع الصلیب األحمر اإللكتروني على معلومات عن السالمة من  ):الصلیب األحمر األمریكي(أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة 

ضد تصاعد األدخنة ستقوم الوكالة وشركاؤھا بتركیب عدد محدود من أجھزة اإلنذار  .الحرائق وتركیب أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة
                                                                               ً                                  المجانیة لمن ال یستطیعون شراء أجھزة اإلنذار ضد تصاعد األدخنة أو لغیر القادرین جسدی ا على تركیب أجھزة اإلنذار ضد تصاعد 

 .یقوم الصلیب األحمر بتركیب عدد محدود من أجھزة جانب السریر المتخصصة لألفراد الذین یعانون من الصمم أو ضعف السمع. األدخنة
 

 alarm-the-https://www.redcross.org/sound: للحصول ع� معلومات عامة 
 :للحصول على مساعدة في الشراء أو التركیب

 safety-fire-york/home-new-york/greater-p://www.redcross.org/local/newhtt 
 

 الوقایة من الحرائق
 

ت  ):NYC Fire Department(منشورات السالمة من الحرائق    معلومات عن  Fire Department  ش  �� 
وئ  ي            ع� موقعها اإلل�� 
               ت  ف

  أ��  من 
ي    �    السالمة من الحرائق � 
  ذلك نصائح حول السالمة من الحرائق السكن�ة واالستخدام السل�م  25                   ف

ا، بما �  ا مختلف  ي                                                          موضوع 
     �       �        ف

 :لطفا�ات الح��ق والسالمة من حرائق الشم�ع وسالمة كبار السن من الحرائق
-educational-safety-safety/fire-life-and-http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire

publications.page 
 

توجیھات تتعلق بمتطلبات السالمة من الحرائق  Fire Departmentنشرت ). NYC Fire Department(دلیل قانون الحریق 
في مدینة نیویورك، بما في ذلك السالمة من حرائق  Fire Departmentالمة من الحرائق وقواعد المنصوص علیھا في مدونة قواعد الس

والوقایة من المخاطر ) 8الفصل (والسالمة من حرائق أشجار عید المیالد ) 3الفصل (الشموع والمدافئ الزخرفیة التي تعمل بالكحول 
 ):6الفصل (الكھربائیة 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 

 
 تعرف ع� بنايتك

 
ت ): NYC Fire Department(منشورات السالمة من الحرائق    معلومات Fire Department  ش  �� 

وئ  ي        ع� موقعها اإلل�� 
عن                 ت  ف

  أ��  من 
ي    �    السالمة من الحرائق � 
  ذلك ترك�ب البنا�ات 25                   ف

ا، بما �  ا مختلف  ي                   موضوع 
 :     �       �        ف

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page 
 

�حتوي  . ي         ي                                    �  مؤسسة غ�  ر�ح�ة تروج لثقافة السالمة من الحرائق FDNY Foundation :(FDNY Foundation)ترك�ب البنا�ة 
  معرف

  ع� معلومات لمساعدتك � 
وئ  ي     موقعها اإلل�� 

ي                      ف
  بنا�ة مقاومة للحرائق أو غ�  مقاومة للحرائق            ت  ف

ي                           ي               ة ما إذا كنت تع�ش � 
 :                   ف

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/
https://www.redcross.org/sound-the-alarm
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
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 /http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof 
 

لمزید من المعلومات عن ھویة الشقق ومتطلبات وضع عالمات  ).NYC Fire Department(عالمات ھویة الشقق وطوارئ الحرائق 
-Fire Department 3 RCNY 505وقاعدتي  FC505.4و FC505.3طوارئ الحرائق، انظر قسمي مدونة قواعد السالمة من الحرائق 

نشرت مدونة قواعد السالمة من الحرائق على موقعھا اإللكتروني، إلى جانب دلیل مدونة قواعد السالمة من الحرائق . 02-505و 01
 :رابط ھذه المعلومات ھو .األسئلة الشائعة حول ھذه المتطلبات) 5في الفصل (الذي یتضمن 

code.page-code/fire-https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire 
rules.page-dept-rules/fire-department-https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 
 

  حالة طوارئ الح��ق أو غ�  الح��قم
  أن تفعله � 

ي                        ي       ا ينب� 
ي           ف

       ف
 

الطرق المختلفة التي یمكن لشخص واحد أو اثنین حمل ): مدینة لوس أنجلوس( Lift and Carry Techniques: المساعدة في اإلخالء
 la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf-http://www.cert: شخص ما بھا، بالصور واإلرشادات

 
ها من أجهزة اإلخالء، ): عاقاتمكتب عمدة مدينة ني��ورك لذوي اإل (أجهزة اإلخالء  ت المدينة معلومات عن كرا�  السلم وغ�    ش                         ي          ي                   �� 

  ذلك 
ي     بما � 
 :اعتبارات شراء أحد أجھزة اإلخالء الستخدامھا في بنایتك     ف

http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-
for-use-in-your-building.page 

 
 :فیما یلي أرقام االتصال لإلبالغ عن انقطاع التیار الكھربائي وغیره من طوارئ المرافق .انقطاع التیار الكھربائي

 
 :طوارئ شركات المرافقأرقام 

 )2308-642-800:            ي الهاتف الن�  ( 6633-752-800: الساخن ع� مدار الساعة Con Edisonخط 
 1212-465-800: الساخن ع� مدار الساعة National Gridخط 

 
�د�ة بالوال�ات المتحدة معلومات عن ك�ف�ة حما�ة نفسك وعملك التجاري وصندوق : ب��د م��ب أو طرود مشبوهة ت الخدمة ال�    ش            ب                                                                       �� 

  ) متفجرات(ب��دك من أي طرد �حتوي ع� قنبلة 
ي أو أي تهد�د إشعا�  أو بيولو�   أو ك�م�ائ 
ي          ئ  :                 ي          ب

http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm 
 

 اإلرھاب
 

PlanNow NYC )ھو الموقع اإللكتروني للمدینة والذي یطلع سكان نیویورك على األعمال اإلرھابیة ) إدارة طوارئ مدینة نیویورك
المحتملة، من حوادث تم تصمیم الموقع التفاعلي إلشراك سكان نیویورك في سیناریوھات الطوارئ . المحتملة وحاالت الطوارئ األخرى

 /https://plannownyc.cityofnewyork.us: إطالق النار النشط إلى حادث انبعاث إشعاعي أو بیولوجي أو كیمیائي
 

Run Hide Fight )أن ): مدينة هوستون  
ت مدينة هوستون مقطع ف�ديو عن أن العامة ينب�  ي    �� 
�ستجيبوا ألي حادث إطالق نار   ش                                           ف

 :�شط
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0 

 
NYPD Shield طة مدينة ني��ورك(  ):        ش                دائرة �  NYPD Shield ها من طة لمال�  البنا�ات وغ�                        ش        ي             ي      هو أحد برامج دائرة ال� 

:خاص التجار�ة لمواجهة اإلرهاب من خالل مشاركة المعلوماتأعمال القطاع ال  
 /https://www.nypdshield.org/public 

 
401-06 )10-25-21 w/cover( 

http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm
https://plannownyc.cityofnewyork.us/
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0
https://www.nypdshield.org/public/
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