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المصادر
مقاطعة لوس انجلوس
ادارة الصحة العقلية
مركز االتصال على هاتف رقم:
1-755-759-8881
أو

المساعدات السمعية للصم والبكم على هاتف رقم:
513-151-3594

(خدمة االتصال متوفرة  8/39على مدار االسبوع
والساعة بما في ذلك العطالت)

مقاطعة لوس انجلوس
ادارة الصحة العامة

Hilda L. Solis
المنطقة االولى

 1-755-938-7855او pVotogo AeuoAoe

Mark Ridley-Thomas

طواريء الحوادث المتعلقة
بالكيماويات

مقاطعة لوس انجلوس
خدمات المجتمع والمسنين

المنطقة الثانية

 312-827-3155او dgssogootoogoo s

Sheila Kuehl
المنطقة الثالثة

لوس انجلوس ادارة المدينة لإلعاقة

Janice Hahn

 312-353-3855أو  312--353-3819لذوي الحاجة الى
المساعدات السمعية أو togieuooSA/dod

المنطقة الثالثة

Kathryn Barger

مقاطعة لوس انجلوس
ادارة العناية والسيطرة على الحيوانات

المنطقة الخامسة

تعزيز االمل ورفع مستوى الصحة ودعم
الشفاء والعافية

مكتب احتواء الطوارئ
وخدمات الكوارث
ro eV htS1oAe netA tn mreV htooS 555
0os nAAtttsn en Arror
9414-827-312
togo AeuoAoe.d1V

Jonathan E. Sherin, M.D., Ph.D.
 ،إدارة الرعاية االجتماعية
الرئيس

Sachi A. Hamai

 513-837-9773او oAi1otgoStotogo AeuoAoe

الرئيس التنفيذي المسؤول

خط االستعالمات لمقاطعة لوس انجلوس
اتصل بـ 311او ommtoooSA

اعداد صندوق الطواريء
ان كان لدى احد افراد اسرتك او صديقك احتياجات
معينة ،قم باإلعداد مسبقا من اجل تلبية هذه
االحتياجات ،كما قم بإعداد صناديق طوارئ بالمحتويات
التالية
 مؤونة كافية ألسبوعين من الطعام غير قابل للفساد
وفتاحة علب يدوية
 مؤونة كافية ألسبوعين من الماء (مقدار جالون لكل
شخص في اليوم الواحد)
 راديو او تلفزيون قابل للحمل او النقل يعمل
بالبطاريات وبطاريات اضافية
 مشعل/بطارية ضوئية
 صندوق االسعافات االولية
 مواد التعقيم والعناية الصحية (معقم اليد ،فوط مبللة،
وورق المرحاض)
 صفارة ؛ مالبس اضافية واغطية (بطاطين)
 نظارات طبية ،عدسات الصقة ومحلول
 اغراض للصغار مثل االغذية البديلة عن اللبن
(مسحوق اللبن لألطفال الرضع) ،الحفاضات،
زجاجات الحليب وخالفه ،المصاصات المسكتة
 ادوات ،مؤونة للحيوانات وخريطة بالمنطقة المحلية
اعتبارات خاصة لألشخاص المعاقين
 قم بوضع خطة/صندوق للطوارئ لتلبية احتياجاتك
المحددة والخاصة بك.
 نظارات طبية اضافية ومساعدات للحركة اضافية في
حالة تلف االجهزة

خط االستعالمات لمدينة لوس انجلوس
مقاطعة لوس انجلوس إدارة الصحة العقلية
قسم العالقات االجتماعية والحكومية
مسئول المعلومات العامة

 اعداد قائمة بالمعلومات الهامة بما في ذلك المعدات
الخاصة التي تستخدمها والتعليمات المتعلقة بذلك في
حالة مواجهتك لمشكلة تواصل مع اآلخرين أو اتصال
بهم

برنامج طوارئ البقاء على الحياة

 55rجنوب طريق فيرمونت ،الطابق العاشر

tspfog sooSA

 اعداد قائمة اتصاالت مفصلة للطوارئ تشمل االسرة
واالصدقاء واالطباء

اتصل بـ 211او togieuooSA/0nhD/3mmoVe1

لوس أنجلوس ،كاليفورنيا Arror
2833-827-312

vog.ytnmocal.hmd

ARB

 قائمة بأدوية الوصفات الطبية تشمل الجرعة
والتعليمات وأسماء األطباء

ردود االفعال

افكار مفيدة للتغلب على االصابة

التعرض للكيماويات

ردود االفعال الشائعة:

اذا تعرضت لكيماويات اتخذ الخطوات التالية لتقليل المخاطر:

ماذا يمكن أن تفعل ألطفالك من الصغار والمراهقين:

 انشغال البال بالكارثة

 الجا الى المساعدة الطبية ان امكن ذلك

 كن امينا واعطي توضيحات مالئمة للعمر عن االصابة

 فقدان االمل والحزن

 فورا اخلع مالبسك واستحم واغسل بالصابون

 ساعد االطفال والمراهقين للتعبير عن مشاعرهم

 القلق

 استمع الى تجاربهم

 القلق الزائد

 قم بتنظيم يومهم وحافظ لهم على الروتين اليومي

 عدم النوم

 في حالة عدم توفر االستحمام ،ابحث عن خرطوم ماء او
اي مصدر للماء ثم اغسل وتأكد من عدم دعك/دلك المادة
الكيماوية على جلدك

 وفر لهم مخرج فني مثل الرسم للتعبير عن مشاعرهم

 الخوف من العوامل غير المرئية او من التلوث

 ضع قيودا على اطالعهم بوسائل االعالم
استراتيجيات للكبار للتعامل مع االصابة
 تحدث عن احاسيسك
 شارك التجارب مع الضحايا االخرين فان ذلك يساعدك
في مرحلة شفائك.
 التزم باالتصال الدائم مع االصدقاء واالسرة
 تذكر ان ردود االفعال الجسدية والعاطفية الي كارثة
تعتبر ردود افعال طبيعية

 القلق بشان األمان البيئي
 التغيير في عادات األكل
 الخوف من الموت
التاثيرات على المدى الطويل:
قد ترغب في اللجوء الى المساعدة من ذوي االختصاص
ان واجهتك او احد من احبائك صعوبة في التعامل خالل
هذه الفترة غير المستقرة.
التكيف واستعادة الحيوية:

 اذا كانت المادة الكيماوية داخل مبنى ،فحاول الخروج
خارج المبنى دون المرور عبر المنطقة الملوثة.
 ان لم يتسنى لك الخروج من المبنى فمن المستحسن
التحرك بعيدا على القدر المستطاع من مكان التلوث
واللجوء الى مكان آمن داخل المبنى

مقاطعة لوس انجلوس
ادارة الصحة العقلية
اهداف الرسالة
تعزيز حياة االفراد خالل مشاركات صممت من اجل
تقوية قدرة المجتمع على دعم التعافي واستعادة الحيوية

ما هي طواريء الحوادث المتعلقة
بالكيماويات؟
تقع هذه الحوادث عندما يُطلق غاز سام او سائل او مادة
صلبة تعمل على تسمم الناس .بعض االمثلة للمواد
الكيماوية السامة هي غاز الخردل والسيرين والزرنيخ.
وقد ُتطلق المواد الكيماوية دون قصد مثلما يحدث في
الحوادث الصناعية او عن قصد مثل الحوادث االرهابية.

معلومات عامة
بعض الحوادث الكيماوية مثل حادثة ارهابية او تسرب/
تصريف منطو على خطورة قد يجعل عدم التحرك
خطير:

 ضع قيودا على اطالعك بوسائل االعالم

كثير من الناس يجدون طريقة للشفاء بعد االصابة.
ويتحقق ذلك بواسطة:

 في مثل هذه الحاالت يكون من االمان لك ان تقوم
باإلخالء أو ترك المكان الملوث

 اطلب المساعدة عند الحاجة لها

 الفهم واالستيعاب بان ردود افعالك الجسدية والنفسية
طبيعية ومتوقعة

 قد تحتاج للذهاب الى مكان آمن للحماية

 ركز على نقاط قوتك وامكانياتك

كن على اطالع

 ايجاد طرق للتحرر من التوتر العصبي وللتعامل مع
نفسك بعطف

• استمع إلى التعليمات على الراديو والتلفزيون

 االشتراك في انشطة تستمتع بها

• اذا امر المسؤولون باالخالء ،تعاون فورا واتبع تعليماتهم
المتعلقة بطرق اإلخالء ومواقع الحماية

 ادراك انه ال يمكنك السيطرة على كل شيء
 التحدث مع االخرين الذين يمرون بتجربة مماثلة

نصح بالبقاء في مكانك مما يعني البقاء في بيتك او
• قد ُت َ
صح بالتحرك الى موقع اخر.
مكتبك او ربما ُتن َ

 اللجوء لالسرة ،االصدقاء ،رجال الدين ،او اي شخص
تثق فيه للدعم والمساندة
 التعرف على واالعتراف بالمرحلة التي تحتاج فيها
الى المساعدة المتخصصة

قد تشعر بحرقان على الجلد و تواجه صعوبة في
التنفس و تدمع عيناك
 بعض الكيماويات تعمل بسرعة على تسميم الناس
والحيوانات بصورة فورية
 والبعض االخر يبدا مفعوله بعد ساعات وايام
 قد تتعرض للكيماويات على الرغم من انك قد ال
تشاهد او تشم رائحة اي شيء غير اعتيادي.

