
 
 

ن به بهبودی پس از آن دست یابند. برای محافظت از خانه  ها کمک م ریزی کردن، به خانوادهاز قبل برنامه  کند تا در هنگام فجایع زنده مانده و همچنی 
ی یا سایر بالیایی که ممکن است در آینده پیش آید، هم سوزی، همه ی خود، در برابر وقوع زلزله، آتش و خانواده   کنید.  اکنون اقدام  گی 

 
 

 

 
گویند  ها م ٪ از آمریکایی ۴۱

که برای مقابله با فاجعه  
آماده نیستند. در سال  

ان خسارت  2018 ان جیر ن ، می 
در اثر بالیای طبییع، در  

میلیارد   ۵۲ایاالت متحده، 
 دالر بوده است.  

 
 

 

 
 

 نشاین سازمان آتش 
 اورنج کاونت  

 

(714) 573-6200 
ocfa.org 

 

 

 مقابله با فاجعه تهیه کنید یک برنامه
ی

 ی خانوادگ
 یک تیم با هم کار کنید.  مثلهای فردی را مشخص کرده و مسئولیت  •
ن خارج از محله محل • ون خانه و نی  ی خود انتخاب کنید. در مورد اینکه هنگام  های مالقات را بی 

ا، در صورت بسته شدن  تخلیه چه کاری باید انجام دهید، گفتگو کنید و چندین مسی  خروج ر 
 ریزی کنید.  جاده، برنامه 

ن مواقع اضطراری و پس از آن، به سیستم اطالع  جهت ثبت  • نام و دریافت اطالعات در حی 
 ،  ، مراجعه کنید.   alertoc.comرساین اضطراری اورنج کاونت 

 نید.  نام کثبت، CERT( و CPRریوی )احیای قلتر های اولیه، های ایمتن مانند کمک در کالس •
( را جمع آوری کرده و آن • ها را در یک  اسناد مهم )بیمه، مدارک پزشیک یا اسناد قانوین

ه کنید. صندوقچه یا فلش   درایو ذخی 
 

ه جعبه  ی اضطراری ایجاد کنید ی ذخیر
هجعبه • ی اضطراری باید به اندازه کافن موارد مورد نیاز را در خود جای داده باشد تا  ی ذخی 

      شود برای اگرچه توصیه م واده حداقل تا سه روز بتوانند دوام بیاورند، تمام اعضای خان
 روز آماده شده باشد.   ۷-۱۰

ه اطمینان حاصل کنید که جعبه • س  ی ذخی  ی خانواده شما، قابل حمل و به راحت  در دسی 
 است. 

ه جعبه • ید.  ی ذخی  ن در نظر بگی   را برای خودرو و محل کار خود نی 
 ی اضافن

 
 آماده کنید خانه

ی
 ی خود را، با شناسایی خطرات خانگ

ونییک و هر گونه وسیله • ، وسایل الکی  ن ( را ی وسایل بزرگ، مبلمان سنگی    باالرسی )مثل لوسی 
 ومهره کنید.  پیچ

پذیر استفاده  شوند، از اتصاالت انعطافدر جایی که خطوط گاز به وسایل گازی متصل م  •
 کنید.  

ابزارهای مناستر را برای قطع گاز، آب و برق )در صورت لزوم( شناسایی کرده و در اختیار  •
 داشته باشید.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

   ۲۰۲۰ماه مه

  یبرا یز یر برنامه
 عیمقابله با فجا


