
خدمات الصحة السلوكية االستجابة في حاالت 
الكوارث

 405 W. 5th Street, Suite 211
Santa Ana, CA 92701

www.ochealthinfo.com/bhs

كيفية إعداد مجموعة 
مستلزمات الطوارئ

فيما يلي قائمة بالمستندات الخاصة بالطوارئ، والتي ترغب في الوصول 
إليها بسهولة في حالة الطوارئ: 

قائمة جهات االتصال في حاالت الطوارئ •
خطة الطوارئ العائلية •
رخصة السائق/بطاقات تعريف الهوية الشخصية •
جوازات السفر •
شهادات الميالد •
بطاقات الضمان االجتماعي •
السجالت الطبية •
معلومات االتصال الخاصة بمقدمي خدمات الصحة الطبية أو العقلية •
الوصفات الطبية •
سجالت التطعيم •
بطاقات التأمين •
البيانات المصرفية •
البطاقات االئتمانية •

للحصول على القائمة الكاملة، ُيرجى زيارة الروابط الموجودة في هذه 
النشرة. 

اعتبارات إضافية
إذا كنت أنت أو أحد أقربائك مصاًبا بإعاقة و/أو كانت لديك احتياجات 
أخرى تتعلق بقدرتك الوظيفية وإتاحة الوصول، فقد تحتاج إلى تضمين 

األشياء اإلضافية التالية في مجموعة مستلزمات الطوارئ:
قوائم أدوية الوصفات الطبية •
على أن يتضمن ذلك الجرعة والعالج والمعلومات الخاصة بالحساسية •
أدوية إضافية •
بطاريات وشواحن البطارية الالزمة لألجهزة التكنولوجية المساعدة •
المعلومات الصحية الطبية بما في ذلك التفاصيل الخاصة بإعاقتك  •

رة واألجهزة التكنولوجية المساعدة والمعدات الطبية المعمِّ

المستندات الخاصة بالطوارئ 

OC روابط
خط معلومات الصحة السلوكية واإلحالة

OC-LINKS )855( أو 625-4657 )855(
)714( 834-2332 :)TDD( رقم الهاتف النصي

www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 صباًحا إلى الساعة 6 مساًء

فريق تقييم األزمات
)التقييم النفسي في حاالت الطوارئ(

)866( 830-6011
7 أيام في األسبوع، 24 ساعة في اليوم

منع االنتحار على مدار 24 ساعة
CRISIS 7 )877(  أو 727-4747 )877(

www.suicidepreventionlifeline.org/

)NAMI Warmline( خط الدعم العاطفي
الدعم في غير األزمات

WARM-910 )877(  أو 910-9276 )877(
 www.namioc.org

من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 3 صباًحا
من السبت إلى األحد، من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 3 صباًحا

 211 OC
Orange الموارد المجتمعية في مقاطعة

يرجى االتصال بالرقم 211
www.211OC.ORG

)SAMHSA( إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية
خط مساعدة الضائقات والكوارث على مدار 24 ساعة يومًيا/7 أيام أسبوعًيا

5990-985 )800( أو
أرسل رسالة نصية بكلمة TalkWithUs إلى الرقم 66746

www.disasterdistress.samhsa.gov

الموارد

http://www.namioc.org
http://www.211OC.ORG
http://www.disasterdistress.samhsa.gov


من خالل حملة "Ready Campaign"، توصي وزارة األمن الداخلي 
األمريكية بأن يتوفر لديك العناصر التالية باعتبارها تمثل مجموعة مستلزمات 

الطوارئ األساسية:
المياه، غالون واحد من المياه للشخص الواحد في اليوم لمدة سبعة أيام على  •

األقل، للشرب والصرف الصحي
الطعام، التزود باألطعمة التي ال تتلف بسرعة، وذلك لمدة سبعة أيام على األقل •
جهاز الراديو الذي يعمل بالبطارية أو جهاز الراديو اليدوي التوجيه وجهاز  •

 National Oceanic and Atmospheric Weather راديو
Radio )الراديو الوطني لطقس المحيطات والغالف الجوي( المزود 

بخاصية التنبيه بالنغمات وبطاريات إضافية لكل منهما
كّشاف ضوئي وبطاريات إضافية •
مجموعة اإلسعافات األولية •
صافرة الستخدامها تعبيًرا عن الحاجة للمساعدة  •
قناع الوقاية من الغبار، للمساعدة في ترشيح الهواء وألواح بالستيكية وشريط  •

الصق حراري الستخدامها لضمان السالمة عند االحتماء داخل المبنى
فوط مبللة وأكياس قمامة وأربطة بالستيكية لغرض النظافة الشخصية •
مفتاح ربط أو زردية إليقاف تشغيل المرافق •
فّتاحة علب معدنية )في حالة احتواء مجموعة مستلزمات الطوارئ على  •

أطعمة معلبة(
خرائط محلية •
هاتف خلوي مع شواحن أو ُمقّوم عكسي أو شحن بالطاقة الشمسية •

حدد هدًفا لنفسك وليكن جمع بضعة عناصر في المرة الواحدة وقبل معرفته، 
سيتم تجميع مجموعة مستلزمات الطوارئ الخاصة بك.

تذكر أن عناصر مثل السلع المعلبة واألدوية وطعام الحيوانات األليفة إلى غير 
ذلك لها تاريخ انتهاء صالحية ويلزم استبدالها إذا لم يتم استخدامها في اإلطار 

الزمني المحدد لها.

بمجرد تجميع مجموعة مستلزمات الطوارئ، قد ترغب كذلك في التفكير في 
إضافة العناصر التالية:

أدوية الوصفات الطبية والنظارات وحقيبة العدسات الالصقة ومحلول تركيبها •
اللبن الصناعي وحفاضات األطفال الرضع •
طعام الحيوان األليف والمزيد من المياه لهذا الحيوان األليف  •
المستندات العائلية المهمة، بما في ذلك خطة الطوارئ العائلية، في وعاء  •

قابل للحمل ومقاوم للماء
ة النقدية • النقود )بما يتضمن الفئات النقدية الصغيرة( والفكَّ
حقيبة نوم أو بطانية للتدفئة لكل شخص. فكِّر في أن تحزم معك أغطية  •

فراش إضافية إذا كنت تعيش في ظروف المناخ البارد.
مجموعة كاملة من غيارات المالبس لكل شخص والتي تتضمن قميًصا  •

طويل األكمام وبنطاالً طويالً وحذاًء متيًنا. فكِّر في إضافة مالبس إضافية إذا 
كنت تعيش في ظروف المناخ البارد.

ُمبيِّض الكلور المنزلي وقّطارة الدواء - عند تخفيف الُمبيِّض بالماء بنسبة  •
تسعة أجزاء من المياه إلى جزء واحد من الُمبيِّض، يمكن استخدام الُمبيِّض 
كمطهِّر. في الطوارئ، يمكنك استخدام الُمبيِّض في معالجة المياه باستخدام 

16 قطرة من الُمبيِّض السائل المنزلي العادي لكل غالون من الماء. ال 
تستخدم ُمبيِّضات األقمشة والمالبس الملونة ذات الرائحة أو الُمبيِّضات 

المحتوية على منظفات إضافية 
طفَّاية الحريق •
وضع أعواد ثقاب االشتعال في وعاء مقاوم للماء •
األداة متعددة األغراض •
مستلزمات الصحة الشخصية التي تتضمن مستلزمات العناية الخاصة بالنساء •
أكواب وأطباق ورقية وعبوات بالستيكية ومناشف ورقية وورق وقلم  •

رصاص وأقالم حبر
األنشطة التي يستمتع بها األطفال، والتي ال تحتاج إلى الكهرباء )مثل الكتب  •

واأللعاب واأللغاز(
العنصر )العناصر( التي توفر لك وألحبائك الراحة )فكِّر في األشياء األخف  •

وزًنا واألصغر حجًما(

العناصر اإلضافية

في حالة حدوث أي من حاالت الطوارئ، يوصى بتوفر بعض المستلزمات 
األساسية على أن تكون في متناول يدك، والتي يمكنها دعم البقاء على قيد الحياة 

لمدة ثالثة أيام على األقل.  على الرغم من أن هذه النشرة ستذكر المستلزمات 
األساسية لمجموعة مستلزمات الطوارئ، فمن المهم أن تضع في االعتبار أنك 

قد تحتاج للتفكير في إضافة عناصر إضافية بناًء على مكان سكنك واالحتياجات 
الفريدة الخاصة بعائلتك. وأيًضا، ينبغي أن يفكر كل شخص في أن يكون في 

متناول يديه مجموعتان من مستلزمات الطوارئ، بحيث يسهل الوصول إليهما، 
مجموعة في المنزل ومجموعة في العمل أو في السيارة.

ومن ضمن الخطوات التي أوصت بها وزارة األمن الداخلي األمريكية تحضير 
مجموعة من مجموعات مستلزمات الطوارئ للتعامل مع الكوارث. عالوة 

على ذلك، فهي توصيك بإعداد خطة طوارئ عائلية وبضرورة إعالمك بالنوع 
)األنواع( المختلفة لحاالت الطوارئ التي يمكن أن تحدث في منطقتك واالستجابة 

)االستجابات( المناسبة لها. 

فيما يلي المواقع التي استقينا منها المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي تحتوي 
على العديد من الموارد اإلضافية للتأهب لمواجهة الطوارئ:

https://www.ready.gov/kit
http://www.readyoc.org/prepare/kit.html

http://www.readyoc.org/prepare/disabilities.html

العناصر الموصى بهامجموعة مستلزمات الطوارئ


