صافرة إنذارنا التجريبية الوطنية للتحذير من الزالزل والهروب للمرتفعات حني
حصول التسونامي www.shakeout.govt.nz
 New Zealand ShakeOutهي صافرة اإلنذار التجريبية الوطنية للتحذير من الزالزل والهروب " "hīkoiحني حصول
التسونامي والتي سيتم اختبارها عند الساعة  9:30من صباح يوم  18أكتوبر .2018
إن نيوزيلندا بأكملها معرضة لخطر الزالزل وكل سواحلها معرضة لخطر التسونامي .ال ميكننا التنبؤ مبوعد حدوثها ،ولكن ميكننا
القيام باملامرسات الصحيحة لحامية أنفسنا.
إن املشاركة يف  New Zealand ShakeOut 2018هي الوسيلة األمثل للتدرب عىل املامرسات واالستعدادات الصحيحة.
 ShakeOutهي يف غاية السهولة مثل ... 3 ،2 ،1

1شارك اآلن!  -ميكنك تسجيل أي شخص يف عملك أو منزلك يف خالل بضع دقائق.

1
2 2انرش الخرب (بلغ األصدقاء والعائلة وزمالء العمل ،شاركه عىل فيسبوك وتويرت وغريها).
3 3انخفض أرضا ،و تغطى بساتر ،و متسك وانتظر مستجيباً لصافرة اإلنذار التجريبية
عند الساعة  9:30صبا ًحا من يوم  18أكتوبر  ،* 2018يليه الهروب من التسونامي
للمرتفعات إذا كنت يف منطقة ساحلية.

قم بزيارة  www.shakeout.govt.nzللتسجيل ،ثم رتب خطتك أثناء صافرة اإلنذار التجريبية والهروب للمرتفعات،
واستعد ثم حمل املصادر املعززة لتدريبك من اآلنرتنيت.
*إذا مل تتمكن من إجراء التدريب يف متام الساعة  9:30صبا ًحا من يوم  18أكتوبر  ، 2018فيمكنك اختيار وقت يناسبك يف
غضون أسبوعني من التدريبات (وسيحتسب لك كتدريب).

عند حصول

زلزال

انخفض بوضع
القرفصاء

تغطى بساتر
متسك وانتظر

عند حصول الزلزال ،انخفض ،وتغطى وانتظر إذ تعد هذه هي املامرسة الصحيحة.
من شأن هذا الوضع مساعدتك عىل عدم السقوط املفاجئ ،وجعلك هدفا أصغر لالصطدام باألشياء املتطايرة ،وحامية رأسك ورقبتك وباقي
أعضائك.
•انخفض أرضا عىل يديك وركبتيك .فهذا من شأنه أن يحميك من السقوط بل ويتيح لك فرصة التحرك إذا اقتىض األمر.
•تغطى :قم بتغطية رأسك ورقبتك (وباقي جسمك إن أمكن) تحت ساتر كطاولة متينة أو مكتب (إذا كان عىل بعد
خطوات قليلة من مكانك) .إذا مل يكن هناك ساتر بالقرب منك ،فقم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك.
•متسك :بالساتر الذي اخرتته (أو بوضعك لحامية رأسك ورقبتك) حتى تتوقف الهزة .إذا كانت نوبات االهتزاز تحرك ساترك
معها فتحرك معه.
إذا كنت غري قادر عىل االنخفاض أرضا ،فثبت نفسك يف كريس أو كريس متحرك (اقفل عجالت الكريس) وقم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك
ويديك .إذا مل تكن قادر عىل ترك الرسير ،فقم بتغطية رأسك وعنقك مع وسادة.
يتعرض العديد من األشخاص لإلصابات حني محاولتهم التحرك أثناء الهزة .فمن األسلم أن تنخفض أرضا ،وتتغطى بساتر ،وتتمسك وتنتظر
إىل حني انتهاء الهزة.

إذا كان الزلزال

طويالً
أو
قوياً

فارشع بالهروب
إذا كنت بالقرب من الساحل وشهدت أيا مام ييل:
•شعرت بزلزال قوي من الصعب الوقوف أثناء حدوثه ،أو استمر لدقيقة أو أكرث
•الحظت ارتفاع أو انخفاض مفاجئ يف مستوى سطح البحر
•سمعت أصوات ضجيج عالية وغري اعتيادية من البحر
فالجأ فورا ً إىل اقرب رابية أو إىل أبعد أرض ميكنك الوصول إليها .اذهب إىل هناك ماشياً أو راكباً الدراجة إذا تسنى لك ذلك وال تنتظر حتى
تسمع التحذير الرسمي للتسنامي.
إذا كان مصدر التسونامي محيل ،والذي قد يصل يف دقائق ،فلن يكون هناك متسع من الوقت لإلنذار الرسمي .من املهم التعرف عىل عالمات
التحذير الطبيعية والترصف برسعة.
وتذكر ،إذا كان الزلزال طويالً أو قوياً :فارشع بالهروب.

