
خدمات سالمت رفتاری واکنش در زمان بروز حادثه

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

www.ochealthinfo.com/bhs

OC پیوندهای
اطالعات بهداشت رفتاری و خط ارجاع

OC-LINKS (855)  یا 625-4657 (855) 
 (714) 834-2332 :TDD شماره

www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 6 عصر

تیم ارزیابی بحران
ارزیابی روانپزشکی اورژانسی

 (866) 830-6011
7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز

پیشگیری از خودکشی 24 ساعته
CRISIS 7 (877)  یا 727-4747 (877) 

www.suicidepreventionlifeline.org/

NAMI WarmLine
پشتیبانی درمواقع غیربحرانی

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

دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 3 بامداد
شنبه تا یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 3 بامداد

 211 OC
Orange منابع جامعه در شهرستان

با 211 تماس بگیرید
www.211OC.ORG

SAMHSA
خط 24 ساعته مشاوره برای اضطراب ناشی از حوادث

5990-985  (800)  یا
TalkWithUs را به شماره 66746 پیامک کنید
www.disasterdistress.samhsa.gov

در زیر فهرستی از اسناد اضطراری آورده شده است که شاید بهتر باشد 
درجایی آن ها را قرار دهید که در مواقع ضروری بتوانید به راحتی به 

آن ها دسترسی پیدا کنید:
فهرست تماس های اضطراری •
برنامه اضطراری خانواده •
گواهی نامه های رانندگی/کارت های شناسایی •
گذرنامه ها •
شناسنامه ها •
کارت های تأمین اجتماعی •
سوابق پزشکی •
اطالعات تماس ارائه دهندگان بهداشت روانی و خدمات پزشکی •
نسخه ها •
سوابق واکسن •
کارت های بیمه •
صورت حساب های بانکی •
کارت های اعتباری •

برای مشاهده فهرست کامل تر، لطفاً به پیوندهای موجود در این بروشور 
مراجعه کنید.

مالحظات دیگر
اگر شما یا یکی از نزدیکانتان معلولیت یا نیازهای دسترسی یا عملکردی 

دیگری دارید، شاید بهتر باشد اقالم تکمیلی زیر را در جعبه لوازم 
اضطراری خود قرار دهید:

فهرست های داروهای تجویزی •
شامل دوز مصرفی، اطالعات مربوط به درمان و آلرژی •
سایر داروها •
باتری ها و شارژرهای باتری برای دستگاه های فناوری کمکی •
اطالعات خدمات پزشکی شامل جزئیاتی درباره معلولیت، دستگاه های  •

فناوری کمکی و تجهیزات پزشکی بادوام

نحوه تهیه جعبه لوازم 
اضطراری

منابعاسناد اضطراری

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


پس از آماده کردن یک جعبه لوازم اضطراری، شاید بهتر باشد موارد زیر 
را هم به آن اضافه کنید:

داروهای تجویزی، عینک، جعبه لنز تماسی و محلول آن •
پوشک و شیر خشک نوزادان •
غذاهای حیوانات خانگی و آب بیشتر برای آن ها •
اسناد مهم خانواده، ازجمله برنامه اضطراری خانواده، در یک محفظه  •

قابل حمل ضدآب
پول نقد و خرد (شامل سکه های کوچک) •
کیسه خواب یا پتوی گرم برای هرنفر. اگر در آب وهوای سرد زندگی  •

می کنید، وسایل خواب بیشتری اضافه کنید.
یک دست لباس کامل برای هرنفر، شامل یک پیراهن آستین بلند، شلوار  •

بلند و کفش محکم. اگر در آب وهوای سرد زندگی می کنید، لباس بیشتری 
به فهرست خود اضافه کنید.

سفیدکننده خانگی و قطره چکان (برای رقیق کردن سفیدکننده با آب به  •
نسبت نه به یک)، از سفیدکننده می توانید به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده 

استفاده کنید. در مواقع اضطراری، می توانید با استفاده از 16 قطره از 
یک سفیدکننده خانگی معمول درهر گالن آب، آب را تصفیه کنید. از 

سفیدکننده های معطر، دارای ویژگی حفظ رنگ یا با پاک کننده های افزوده 
استفاده نکنید 

کپسول آتش نشانی •
کبریت در محفظه ضدآب •
ابزار همه کاره •
لوازم بهداشت فردی شامل لوازم مخصوص خانم ها •
فنجان های مقوایی، ظرف های پالستیکی یا حوله های کاغذی، کاغذ،  •

مداد، خودکار
فعالیت های موردعالقه کودکان که نیاز به برق ندارد (مثالً کتاب، بازی،  •

پازل)
مورد(مواردی) که موجب آسایش و راحتی شما و عزیزانتان می شوند  •

(سبک و کوچک باشند)

درصورت بروز شرایط اضطراری، توصیه می شود برخی از لوازم و وسایل 
اولیه را دردسترس داشته باشید تا بتوانید با کمک آن ها حداقل سه روز زنده 

بمانید. اگرچه لوازم و وسایل ضروری برای جعبه اضطراری در این بروشور 
فهرست شده است، باید توجه داشته باشید که بسته به محل زندگی تان و نیازهای 

خاص خانواده تان، ممکن است الزم باشد اقالم دیگری را به این جعبه اضافه 
کنید. همچنین هرفردی باید حداقل دو جعبه اضطراری را دردسترس قرار دهد، 

یکی برای خانه و دیگری برای محل کار یا در خودرو.

تهیه جعبه لوازم اضطراری یکی از مراحلی است که وزارت امنیت داخلی 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان آمادگی برای رویارویی با حوادث توصیه می کند. 
همچنین این وزارت توصیه می کند یک برنامه اضطراری خانواده تهیه کنید و 
درباره انواع مختلف حوادثی که ممکن است در منطقه شما رخ دهد و همچنین 

واکنش(های) مناسب در مواقع بروز آن ها آگاه شوید.

اطالعات این بروشور از وب سایت های زیر گرفته شده است و می توانید 
منابع بسیار دیگری را درخصوص آمادگی برای شرایط اضطراری در این 

وب سایت ها پیدا کنید:
https://www.ready.gov/kit

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

 Ready( »وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده آمریکا در »کمپین آمادگی
Campaign( توصیه می کند اقالم زیر را در جعبه لوازم اضطراری خود 

قرار دهید:
آب، یک گالن آب برای هر نفر در روز برای حداقل هفت روز، برای  •

نوشیدن و امور بهداشتی
غذا، مواد غذایی فاسدنشدنی برای حداقل هفت روز •
یک رادیوی دستی یا باتری خور با شارژ کامل و یک رادیوی هواشناسی  •

جوی و اقیانوسی ملی با هشدار صوتی و باتری اضافه برای هردو
چراغ قوه و باتری اضافه •
جعبه کمک های اولیه •
سوت برای درخواست کمک •
ماسک محافظت دربرابر گردوغبار، برای کمک به فیلتر کردن هوا و  •

لفاف های پالستیکی و نوار چسب برای ساخت پناهگاه فوری
دستمال مرطوب، کیسه زباله و بندهای پالستیکی برای امور بهداشتی  •

شخصی
آچار و انبردست برای بستن شیرهای برق/آب/گاز •
دربازکن (درصورت وجود کنسرو در جعبه لوازم اضطراری) •
نقشه های محلی •
تلفن همراه با شارژر، اینورتر یا شارژ خورشیدی •

هدفی برای خود تعیین کنید که تعدادی اقالم را سر زمانی مشخص جمع آوری 
نمایید؛ بدین صورت قبل از اینکه متوجه شوید جعبه لوازم اضطراری تان 

آماده شده است!

به خاطر داشته باشید که محصوالت کنسروی، داروها، غذای حیوانات 
خانگی و غیره تاریخ انقضا دارند و اگر در بازه زمانی مشخصی از آن ها 

استفاده نکنید، باید آن ها را جایگزین کنید.

موارد دیگر موارد توصیه شدهجعبه لوازم اضطراری


