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 مكافحة األمراض واتقائهامراكز 
CDC 24/7  تحفظ األرواح وتحمي البش :™ 

 أّمن نفسك بعد اإلعصار

ن أرستك بعد وقوع اإلعصار.   من المهم أن تتذكر أن الخطر ال يزول مع توقف العاصفة. تعرف عىل بعض النصائح الخاصة بتأمي 

ي الداخل
ن
 أّمن نفس ف

ي حالة  •
ا كهربائًيا فن

ً
ا جهاز

ً
. انتظر ال تستخدم أبد ، اقطع الكهرباء من خالل قاطع الكهرباء الرئيسي

ً
البلل. إذا كان ما يزال موصوال

ي كهرباء لفحص الجهاز قبل استخدامه. 
 حضور فنن

إذا انقطعت الكهرباء، فاستخدم المصابيح اليدوية كبديل عن الشموع. إذا اضطررت الستعمال الشموع، فاحرص عىل أن تكون  •

ا عن أي
ً
اق. ابتعد دائًما عن الشموع المشتعلة.  عىل مسافة بعيد ء قابل لالحتر ي

 ش 

رة ي المتضن
اب من المبانن س من االقتر  احتر

لك أو أي مبنن آخر، فتأكد أنه آمن  ن ر متن ي حالة تتضن
ي وتجعلها غت  آمنة. فن

ر المبانن ي تضن
تذكر دائًما أن األعاصت  قد تتسبب فن

 قبل الدخول إليه. 

ي حالة سماع صوت إزاحة أو صوت  •
ي األصوات الغريبة أن المبنن فن

لك أو أي بناء آخر عىل الفور. قد تعنن ن غت  عادي فاترك متن

 سينهار. 

 الوقاية من التسمم بأول أكسيد الكربون

ي تعمل 
ي تعمل بالغاز أو بحرق الكربون غاز أول أكسيد الكربون. ويشمل هذا أجهزة مثل المولدات وآالت الغسيل النر

تنتج األجهزة النر

ا. بالضغط وش ً لك يشكل خطًرا كبت  ن
ي متن

وايات الفحم ومواقد التخييم. ال يمكن شم غاز أول أكسيد الكربون أو رؤيته، ولكن انتشاره فن

 للحفاظ عىل أمان أرستك: 

ي مكان يبعد  •
ي الخارج فن

ي المرآب. ضعها فن
ي القبو أو فن

لك أو فن ن ي متن
ا فن
ً
 قدًما  20ال تستخدم أي جهاز يعمل بالغاز أو بحرق الفحم أبد

ا عن أي نافذة أو باب أو فتحة تهوية.  6أو 
ً
 أمتار بعيد

ا أو  •
ً
ي مولد

ي أي وقت تستعمل فن
استخدم كاشف غاز أول أكسيد الكربون يعمل بالبطارية أو يحتوي عىل بطارية طوارئ وذلك فن

 أي جهاز يحرق الوقود

لك حنر إذا كان باب  • ن ي المرآب الملحق بمتن
 المرآب مفتوًحا. ال تقم بتشغيل أي سيارة أو مركبة فن

ل باستخدام فرن غازي.  • ن ا بتدفئة المتن
ً
 ال تقم أبد

لك عىل الفور واتصل بالطوارئ عىل  • ن ي إطالق اإلنذار، اترك متن
  .911إذا كان لديك كاشف أول أكسيد الكربون وبدأ فن
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ا، 
ً
 . إذا(https://www.cdc.gov/co/faqs.htmتعرف عىل أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون)للبقاء آمن

ة إىل الطبيب ي إعيائك أو إعياء أحد أفراد أرستك: فتوجه مبارس 
 اعتقدت أن أول أكسيد الكربون قد تسبب فن

 .  أو إىل المستشفن

.  التسمم بأول أكسيد الكربون بعد الكوارثاطلع عىل   وذلك للحصول عىل معلومات أكتر

ي 
ن
 الخارجأّمن نفسك ف

ا عن مياه السيول
ً
 ابق بعيد

ي تغمرها السيول.  •
 اتبع دائًما التعليمات المتعلقة بالطرق النر

د السيارة حول مياه السيول، وليس خاللها. فقد تكون أعمق مما تظن. إذا كنت  •
ُ
ق

ة نجاة  خصوًصا إذا كانت المياه  —داخل مياه السيول أو قريًبا منها، فارتد ستر

 ترتفع. 

ي الغالب. إذا لمستها، فاحرص عىل غسل يديكتذكر أن 
 مياه السيول تحمل الجراثيم فن

 بالماء والصابون. إذا لم يتوفر الماء أو الصابون، فاستخدم المناديل الكحولية أو معقم. 

  مياه السيول والمياه الراكدة قم بزيارة

(https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html) .للمزيد من المعلومات 

ة  ابتعد عن خطوط الكهرباء والمواد الخطت 

كة الكهرباء • ا عن خطوط الكهرباء الساقطة. اتصل بش 
ً
 إلبالغهم.  ابق بعيد

س من خطوط الكهرباء العالية.  •  احتر

. قد يحتوى الغبار -مثل قناع التنفس )الكمامة( -إذا كنت قريًبا من مواد خطرة فاستخدم األدوات الصحيحة لحماية نفسك  •

ء ضار،  ي
رة عىل مواد مثل الرصاص أو األسبستوس أو األسمنت أو العفن. إذا قمت بلمس ش  ي المتضن

فقم بغسل الناتج عن المبانن

ا منه. 
ً
 يدك جيد

 استدع المساعدة إذا لم تكن تعلم كيف تتضف مع المواد الضارة.  •

ات.   احم نفسك من الحيوانات والحش 

ي( تحتوي عىل ن. ديثيل ميتا  • ات )مبيد حش  قد تجلب الفيضانات الناموس الذي يحمل األمراض. استخدم مادة مقاومة للحش 

ي الخارج. قم Picaridin( أو بيكاردين )DEETتوليوميد )
(. ارتد مالبس بأكمام طويلة وبنطال وجورب عندما تكون فن

)بزيارة وذلك  (hurricanes.html-and-https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoesالبعوض واألعاصت 

 المزيد من المعلومات. للحصول عىل 

ي بعض األحيان (https://www.cdc.gov/rabies/exposureتعرف أكتر عىل داء الكلب)
. وهو مرض ينتش  فن

 عن طريق عضات الحيوانات. 

ية أو الضالة بعد العواصف. اتصل بالطوا ا عن الحيوانات التر
ً
  أو بقسم الصحة العامة لإلبالغ عنهم.  911رئ * ابق بعيد

https://www.cdc.gov/co/faqs.htm
https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html
https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes-and-hurricanes.html
https://www.cdc.gov/rabies/exposure
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 . ن ن المحليي  ن الرسميي    * إذا رأيت حيوانات نافقة، فأبلغ الموظفي 
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