أنشطة التأهب

County of Orange

عند وقوع حادث خطير ،سواء كان كارثة طبيعية أو حادث
عنف جماعي ،غالبًا ما يكون هناك تأثير على الصحة
السلوكية بالمجتمع .ولذلك تتعاون  BHSDRمع مختلف
الوكاالت داخل مقاطعة أورانج وخارجها في أنشطة التأهب
المجتمعي .كما أننا في كثير من األحيان نتعاون مع إدارة
الكوارث الصحية ) (HDMبمنظمة County of Orange
والصليب األحمر األمريكي.

Health Care Agency

http0//healthdisasteroc.org/prepare/pod
www.ocair.com/NewsRoom/News/2814/NR-2814-84-88

الدورات التدريبية
تقدم  BHSDRمجموعة متنوعة من الدورات التدريبية لموظفي
منظمة  County of Orangeوالمنظمات المشاركة .وتشمل هذه
الدورات:
 اإلسعافات األولية النفسية
 عمال خدمات الكوارث
 التأهب للكوارث

County of Orange

Health Care Agency
المصادر
OC Links
 (855) OC-Linksأو (855) 625-4657
رقم االتصال الخاص بالصم(714) 834-2332 :
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
االثنين  -الجمعة ،من الساعة  8088صباحً ا حتى الساعة  6088مسا ًء

فريق التقييم المركزي
(التقييم النفسي في حالة الطوارئ)
(866) 838-6811

 7أيام في األسبوع 24 ،ساعة في اليوم
منع االنتحار على مدار  42ساعة
 (877) 7 CRISISأو (877) 727-4747

خدمات الصحة السلوكية
االستجابة للكوارث

www.suicidepreventionlifeline.org/

 الصدمة المتنقلة

SAMHSA

معلومات االتصال
يرجى استخدام المعلومات التالية لالتصال بنا بغرض االستجابة
أو التدريب أو المشاركة في عملية التأهب أو االستفسارات
العامة.
البريد االلكتروني:

BHSDisasterResponse@ochca.com

كيلي كيه سابت ،المدير اإلداري الثاني
هاتف محمول رقم(714) 581-7769 :
نيكول رييس ،رئيس الخدمات األول
هاتف محمول رقم(657) 258-4171 :

خط مساعدة المتضررين من الكوارث المتاح  24ساعة يومًا،
 7أيام أسبوعيًا
 888-985-5998أو
تواصل معنا نصيًا على رقم 66746
www.disasterdistress.samhsa.gov/
خط استعالمات Orange County
اتصل على211 :
www.211OC.org

County of Orange
Health Care Agency

خدمات الصحة السلوكية
االستجابة للكوارث

485 W. 5th Street. Suite 558
Santa Ana, CA 92781
http://ochealthinfo.com/bhs

الموقع

االلكترونيhttp0//ochealthinfo.com/bhs/disaster :

485 W. 5th Street. Suite 558
Santa Ana, CA 92781
http0//ochealthinfo.com/bhs

County of Orange

ما هو الحادث الخطير؟

Psychological
First Aidالتدخالت

خدمات الصحة السلوكية

بيان المهمة
السعي لجعل مقاطعة أورانج مكا ًنا آم ًنا وصحيًا للعيش والعمل واللعب
لألجيال الحالية والقادمة من خالل توفير خدمات عامة إقليمية متميزة
وفعالة من حيث التكلفة.

"الحادث الخطير (أو الصادم) هو أي حادث يخرج عن النطاق المعتاد
للتجربة اإلنسانية ويكون محز ًنا بشكل ملحوظ (يثير ردود فعل من
الخوف الشديد والعجز والرعب وغيرها على سبيل المثال) ،وعادة ما
ينطوي هذا الحادث الخطير على تهديد محتمل للسالمة البدنية للشخص
المتورط في الحادث أو لشخص آخر .واألهم من ذلك هو أن الحادث
الخطير يتم تحديده بمدى تقويضه إلحساس الشخص بالسالمة واألمن
والكفاءة في العالم".
قد تشمل الحوادث الخطيرة ما يلي:

من نحن؟
إن فريق  BHSDRهو عبارة مجموعة من المستجيبين
المتطوعين من شتى مجاالت خدمات الصحة
بمنظمة  .Orange County Health Care Agencyكما أنه
يشمل مجموعة كاملة من المستجيبين ذوي الخبرات والقدرات
الثقافية واللغوية والمدربين على مختلف أساليب التدخل في
األزمات .ومن جهود االستجابة التي يبذلها الفريق التصدي
للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية الوطنية والوالئية والمحلية
والعنف الجماعي والحوادث الخطيرة األخرى داخل المجتمع.
وباإلضافة إلى ذلك يشارك الفريق في أنشطة التأهب للكوارث
التي تقع على نطاق المجتمع المحلي ويتعاون مع افراد المجتمع
ويوفر الخدمات التدريبية.

 الكوارث

السلوكية )(BHS

اإلسعافات األولية النفسية:
 نهج معياري مدعوم باألدلة للمساعدة فور وقوع الكوارث
واألحداث اإلرهابية
 استخدام أساليب جمع المعلومات األساسية إلجراء تقييم
سريع الحتياجات األفراد وشواغلهم الفورية
 ثمانية إجراءات أساسية
 .1التواصل والمشاركة
 .2السالمة والراحة

 الطبيعية (زالزل وحرائق وغيرها)

 .3االستقرار

 االصطناعية (هجوم إرهابي وغيره)

 .4جمع المعلومات :االحتياجات والشواغل الحالية

 الوفاة

 .5المساعدة العملية
 وفاة زميل عمل
 وفاة عميل

 العنف الجماعي
 العنف في مكان العمل
 األعمال اإلرهابية

 .6التواصل مع الدعم االجتماعي
 .7معلومات حول عملية التأقلم
 .8االتصال بالخدمات التعاونية
www.nctsn.org/content/psychological-first-aid

www.criticalincidentstress.com/critical_incidents

إدارة اإلجهاد الناتج عن الحوادث الخطيرة:

المتطوعون

كيف يتم تنشيط الفريق؟

 هي تدخل رسمي منظم للغاية مصمم خصيصًا للتعامل مع
األحداث الخطيرة

 .1يقع حادث عنف جماعي أو حادث خطير أو كارثة

 تختلف عن العالج

 كبار السن والبالغين واألطفال

 .2يتم تلقي طلب للحصول على مساعدة فريق  BHSDRويتم إجراء
تقييم للحاجة

ُ تستخدم بها أشكال مختلفة من التدخالت ،بما في ذلك على
سبيل الذكر ال الحصر:

 تعاطي المخدرات واضطرابات الصحة العقلية

 .3يتم إخطار الفريق عن طريق الهاتف لتلبية احتياجات فورية أو عن
طريق البريد اإللكتروني لتلبية احتياجات مخطط لها

 السكان المتخصصون

 .4يتم اختيار أعضاء الفريق على أساس التوافر والتخصصات
والمهارات

مجموعة متنوعة من التخصصات:
 شباب العمر االنتقالي
 احتياجات الصحة البدنية
الخبرة والتنوع:
 الثقافة واألصل العرقي
 التوجه الجنسي
 الوضع االجتماعي واالقتصادي
 الدين

 .5يتم تزويد أعضاء الفريق المختارين بمعلومات لوجستية
 .6يتلقى أعضاء الفريق المختارون تدريبات "في الوقت المناسب" ويتم
تزويدهم بالمعلومات في يوم االستجابة

 استخالص المعلومات
 تخفيف الحدة
 جلسة الحزن والفقدان
 تقديم معلومات حول إدارة األزمات
 التثقيف السابق لألزمات
www.icisf.org/

