مقاطعة لوس انجلوس
هيئة المشرفين

County of Los Angeles
Department of Mental Health

مجموعة اإلعاشة الش وية
إذا كان لديك أحد أفراد العائلة أو صديق ممن لديه
احتياجات خاص؛ فقم باالستعداد مقدما ً لتلبية تلك
االحتياجات .أيضا قم بإعداد مجموعة اإلعاشة
مشتملة على المواد التالية:
· مواد غ ائية ال د ريعا ً وال ي ك ي لل زوّ د
الغ اء لمدة أ وعين وال ي يمكن ف حها يدويا ً
· مياه ك ي لل زود المياه لمدة أ وعين (واحد غالون
من المياه للش ص الواحد ،في اليوم الواحد)
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-Maye didlkrThomas-
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تعزيز األمل ورفع مستوى الصحة
ودعم الشفاء والعافية

مكتب احتواء الطوارئ
وخدمات الكوارث
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مقاطعة لوس انجلوس إدارة الصحة العقلية
قسم العالقات االجتماعية والحكومية
مسئول المعلومات العامة

Jonathan E .Shkyin, M.D., Ph.D.
 ،إدارة الرعاية االجتماعية
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· مدفأة كهر ائية مع م اح للغلق ال لقائي لإليقاف
والمواد الغير م وهجة
· راديو أو ل زيون محمولة يعمل ال طارية مع
طاريات إضافية
· مجموعة اإل عافات ا ولية؛ وأعواد قاب في حاوية
مضادة للماء ،ومص اح يدوي و طاريات إضافية
· م لزمات النظافة الش صية وال طهير (مع ّقم لليد
ومناشف رط ة وورق لل واليت)
· مال س إضافية و طانيات
· مواد االح ياجات ال اصة (م لزمات الرضّع
والح اضات وأطعمة ا ط ال والزجاجات
والحيوانات ا لي ة ،إلخ)

االعتبارات الخاصة بذوي اإلعاقة:
· وضع طة/مجموعة طوارئ محددة لالح ياجات
ال اصة ك
دمها وال عليمات
· قائمة المعدات ال اصة ال ي
ال اصة إ ا كان لديك مشكلة في اال صال
· قائمة ا دوية والوص ات الط ية ما في لك الجرعة
وال عليمات وأ ماء ا ط اء

ما ا ال ي يجب فعله في الطقس ال ارد
معظم الناس سوف يجدون طريقة للتعافي من الظروف
غير عادية .وغالبا ً ما يتم انجاز ذلك من خالل:

· حافظ عل الرو ين إل أقص حد ممكن
· ا ع نظام غ ائي صحي واحصل عل الراحة الكافية
· مارس الرياضة أك ر قدر ممكن في دا ل المنزل،
(الركض في المكان وا ع شريط فيديو اص
ال دري ات ،الخ).
· ا نشطة ال رفيهية (م الً :ا فكار الحرفية ،وألعاب
الضامة ،إلخ).

مصطلحات ال رد الشديد
عود نفسك على هذه المصطلحات للمساعدة في تحديد
ّ
مخاطر البرد القارس:
انخفاض حرارة الجسم :حدث في حالة شعور الش ص
ال رد من المطر أو عند ال وف الشديد أو الغطس في الماء
ال ارد .و شمل ا عراض ار اك مع اإلرهاق  ،وار عاش في
اليدين وفقدان ال اكرة والقدرة عل الكالم وال مول
المطر المتج ّمد :يعمل عل
الطرق والممرات

كوين ط قة من الجليد عل

المطر الثلجي :ا مطار ال ي حول إل مكع ات من ال لج ق ل
أن صل إل ا رض وال ي يمكن أن ص ح زلقة
تحذير التج ّمد/الثلوج :ي وقع ان اض درجات الحرارة أقل
من درجة ال جمد
ready.gov/america/beinformed/winter

نصائح أ ناء ال رد الشديد
مالبس هذا الطقس:

كن عل اطالع
· ي م وفير المعلومات وال عليمات في حالة الطوارئ
من ِق ل ش كات اال جا ة لحاالت الطوارئ المحلية
أو محطات ا ار.
· من الممكن أن ي م إ طارك " اللجوء إل مكان"،
وال ي يعني ال قاء في المنزل أو المك ب؛ أو قد
طر االن قال إل مكان آ ر.
· ال رك موضع المأوى أو المنزل إل أن ي م إ طارك
من جانب ال لطات.

· ار دي عدة ط قات من المال س ال ض اضة المنا ة والدافئة
ال ي ة دال من ط قة واحدة من المال س ال قيلة .وينن نغني
أن كون المال س الن نارجنينة مننن نوجنة نرحنكنام وغنينر
مم صة للمياه.
· ار دي ق عة وق ازات ووشاح
ردود األفعال المشتركة:

ردود ا فعال
· االن اض في م وى النشاط
· اإلح اط من المكث دا ل المنزل
· الملل
· االن عال
· القلق

مقاطعة لوس انجلوس
إدارة الصحة العقلية
أهداف الرسالة
إ راء حياة الناس من الل الشراكات الرامية إل
عزيز قدرة المج مع المحلي لدعم قدرات ا عادة
العافية وال غلب عل المشاكل.

ما المقصود ال رد الشديد
ي م عريف ال رد الشديد عل أنه ان اض درجات
الحرارة إل ما يقرب من درجات ال جمّد في المناطق
ات الطقس الش وي المع دل .فعندما ن ض درجات
الحرارة عن المع اد ومع ار اع رعة الرياح ،يمكن أن
ي قد ج مك الحرارة رعة أك ر .و ش ّكل ه ه الظروف
طراً عل أولئك ال ين ال مأوى لهم ،وال ين قطعت هم
ال ل أو ال ين يعيشون في منازل غير معزولة شكل
جيّد أو ال يوجد ها مصادر لل دفئة.
العواصف الش وية يمكن أن ؤدي إل فيضانات
وعواصف وإغالق للطرق ال ريعة و د للطرق و قوط
طوط الكهر اء ،فضال عن ان اض حرارة الج م
و قرّح الجلد من ال رد.
bt.cdc.gov/disasters/winter

ما ال ي يجب عليك معرف ه
حقائق هامة حول مخاطر البرد القارس:
· كن عل دراية طر الحريق من المدافئ والشموع .واجعل
م ل ه ه ا جهزة عيدة عن كل المواد القا لة لالش عال
م ل ال ائر والم روشات.
· قم يت كاشف واحد عل ا قل للكشف عن أول أك يد
الكر ون لكل طا ق في منزلك .يمكن لل حم أو غيره من
أجهزة حرق الوقود م ل المشاوي أن ن ج أول أك يد
الكر ون في دا ل المنزل.
· راقب عالمات الصقيع ال ي ظهر عل الجلد ما في لك
فقدان الشعور واللون ا يض أو الشاحب في ا صا ع
وأصا ع القدمين وصيوان ا ن ومن ر ا نف.
· اشرب الك ير من ال وائل غير الكحولية.
ready.gov/america/beinformed/winter

