
تكوین مجموعة مواد للتــأھب 
لحاالت الطوارئ 

 

یمكن أن تقع الكوارث بسرعة ودون 
فقم بتجمیع حزمة أدوات . سابق إنذار

 .تساعدك على مجابھة أنواع متنوعة من حاالت الطوارئ
 

بنود یجب أن تشملھا مجموعة أدواتك: 
مجموعة اإلسعافات األّولیة،  -

واألدویة الضروریة، ومصدر 
لكھرباء ألي أجھزة طبیة احتیاطي ل

 مطلوبة كاسطوانة األكسیجین
 
جھاز رادیو یعمل بالبطاریة،  -

وكشاف ضوئي، وبطاریات 
 إضافیة

 
 

أطعمة معلبة، وفتاحة یدویة  -
 للعلب 

 
 
جالون من (ماء معبأ في زجاجات  -

 )أیام 3الماء لكل شخص في الیوم لمدة 
 

 
مالبس إضافیة ثقیلة بما  -

الطویلة،  فیھا األحذیة
 والقفازات، وقبعة

 
 
 قماش أحمر أو ناصع اللون -
 

جھاز رادیو الطقس الخاص  -
باإلدارة الوطنیة لدراسة 

 المحیطات والغالف الجوي
رادیو الطقس الخاص باإلدارة 

الوطنیة لدراسة المحیطات 
والغالف الجوي یحذر الجمھور من تقلبات الطقس الحادة 

ن صنع اإلنسان بدءا من السیول واألخطار الطبیعیة والتي م
ویمكن شراء . إلى حرائق الغابات وتسرب المواد الكیمیائیة

ھذه األجھزة من محال السلع المخفضة األسعار، وتجار بیع 
 .اإللكترونیات بالقطاعي، والتجار على اإلنترنت

 

فكر في إعداد مجموعة أدوات مماثلة للسیارة، والقارب 
وباإلضافة . ومركبة الترفیھ، أو مركبة المبیت أثناء الرحالت

ینبغي أن تشمل مجموعة أدوات إلى البنود المذكورة أعاله، 
 :المركبة ما یلي

 
 مضخة إلطفاء الحریق -
 
 

كابالت إطالة المسافة وحبال لجّر  -
 العربات

 
 خرائط طریقبوصلة و -
 

 
 جاروف -

 
 مجموعة ومضخة إلصالح اإلطارات  -
 
 

 مالبس إضافیة للجفاف من البلل -
 

 

 شعالت طریق متوھجة لإلنذار -
 
 مجموعة أدوات صغیرة -

 
مواد التخلص من براز الحیوانات أو  -

 رمل لمنع انزالق اإلطارات على الطریق
 

مجموعات للحصول على مزید من المعلومات عن تكوین 
األدوات لحاالت الطوارئ، اتصل بفرع الصلیب األحمر 

 .األمریكي في منطقتك
 

ینبغي أن تشتمل مجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بك  :تذكر
 .على الماء، والمعلبات، وكشاف ضوئي، وبطاریات إضافیة
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