
ققققاااائئئئممممةةةة    ااااألألألألددددووووااااتتتت        ااااللللتتتتيييي    ييييججججبببب
    حتحتحتحتضضضضييييررررههههاااا    ففففيييي    ححححااااالالالالتتتت    ااااللللططططوووواااارررر����

ااااململململااااءءءء
  أحفظ لترين من املاء للشخص الواحد في كل يوم❏
  إحتفظ مبواد  مُطهرة. استعمل سوائل مُقصرة حتتوي على ٥٬٢٥ باملائة من هيبوكولريت الصوديوم. ال تستعمل سوائل مقصّرة حتتوي❏

على روائح عطرة, أو حتافظ على األلوان أو مواد تطهير مُضافة. أضI ١٦ قطرة من املُقصر إلى كل لترين من املاء, أمزج وأترك السائل
ملدة ٣٠ دقيقة.

ااااللللططططععععاااامممم
 أشهر.٦أحفظ ما قدره ٣ أيام من الطعام  لكل شخص. اختر موارد خفيفة الوزن وذو حجم صغير, وأعد خزن الطعام كل 

  حليب - مسحوق أو مُعلب❏  حلوم وخضر وغالل حاضرة لألكل ومُعلبة❏
❏ Iتوابل  أساسية - سكر, ملح, فلفل❏  حساء- مرق وحساء غير مُركز أو حساء مُجف  
  حلم مُقدّد أو مُدخن❏  حلويات - كعك, حلوى صلبة❏
  فيتامينات❏  عصير - مُعلب أو مسحوق أو مُبلّر❏
  طعام غني بالطاقة - زبد الفول السوداني, فواكه, مزيج فواكه, إلخ.❏

ددددووووااااءءءء    غغغغييييرررر    ممممووووصصصصووووفففف
  دواء ضد اإلسهال❏أسبرين أو دواء ضد الصداع  ❏
  دواء مُقيئ❏  مُضاد للحموضة❏
  دواء أو مواد لغسل العني❏  مُسهل❏
  فحم مُنشط❏  كحول للدلك❏
  مانع للعفونة أو بروكسيد الهيدروجني❏

مممموووواااادددد    ااااالالالالسسسسععععااااففففااااتتتت    ااااألألألألووووللللييييةةةة
 مقصات❏  ضمادات لصاقه مُعقمة في مُختلI احلجم❏
 إبر❏(٨ إلى ١٢) ضمادات غزية مُعقمة (الطول - ٣ بوصات)  ❏
 ملقاط❏  (٨ إلى ١٢) ضمادات غزية مُعقمة (الطول - بوصتني)❏
 أمواس حالقة❏ شريط الصق «هيبوآلرجيك» (ضد احلساسية)❏
 صابون❏ (٨ إلى ١٠ صناديق) مناشI رطبة❏
 مرش مطهر❏ ميزان حرارة قوي❏
 ميزان حرارة❏ ألسنة النصلة وقضبان خشبية ❏
 أنواع مُختلفة من دوابيس األمان❏مرهم هالم البترول (فازلني) أو غيره من املواد املُزلّقة  ❏
 قُفاز من مادة الالتكس❏ مواد التطهير - صابون (مُضاد للجراثيم)❏

أأأأووووععععييييةةةة    وووومممموووواااادددد    أأأأخخخخررررىىىى
أدوات الطعام أو أكواب من الورق, أطباق من الورق وأوعية وأدوات من البالستيك ❏
 خطة الطوار� للعائلة❏ جهاز راديو عامل بالبطاريات وبطاريات إضافية❏
 مصباح كهربائي وبطاريات إضافية❏(Travelers' checks) نقد, نقود وأوراق مالية صغيرة, «ترافلرز شيك» ❏
 فتاحة عُلب غير كهربائية❏ سكني عملية❏
 خيمة (صغيرة, خفيفة الوزن وقابلة للطي)❏ABC مُطفي للحرائق, عُلب صغيرة من نوع ❏
 شريط الصق❏ عُلب كبريت تُحفظ بعيدا عن املاء❏
 زردية (كماشة صغيرة)❏ عُلب تخزين من البالستيك❏
  بوصلة❏ أوراق األلومنيوم❏
 ورق وأقالم❏ أضواء لإلشارة❏
 قطارة دواء❏ إبر, خيط❏
 صفارة❏ مفتاح ربط لغلق حنفيات الغاز واملاء❏
 مالءات من البالستيك❏ كمامات ضد الغُبار وقُفاز عمل❏
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...ييييتتتتببببعععع    ففففيييي    ااااللللصصصصففففححححةةةة    ااااملململُملُُُووووااااللللييييةةةة



ااااململململوووواااادددد    ااااللللصصصصححححييييةةةة
 صابون, سائل مُطهر❏ مناشI, ورق التغوط (املرحاض)❏
 اآلدوات واملواد الصحية الشخصية❏ مواد للنساء❏
 مُطهّر❏ أكياس من البالستيك للفضالت❏
 دلو من البالستيك ذو غطاء مُحكم❏ مجرفة صغيرة لردم الفضالت❏
 مُقصّر الكلورين❏

ممممالالالالببببسسسس    ووووأأأأففففررررششششةةةة
يجب أن يكون لكل شخص على األقل لباس كامل وحذاء إضافي

 مالبس واقية من املطر❏ حذاء قوي أو حذاء عالي ❏
 قُبعات وقفازات❏ بطانيات وأكياس نوم❏
 نظارات شمسية❏ مالبس داخلية ثرمية❏

مممموووواااادددد    خخخخااااصصصصةةةة
تذكر أفراد العائلة أصحاب احلاجات اخلاصة مثل األطفال الرُضّع واألفراد املُسنّني واملُعاقني

للللألألألألططططففففاااالللل    ااااللللررررضضضضعععع
 قوارير❏"Formula" غذاء مُعوض ❏
 دواء❏ ديابر❏
 حليب مسحوق❏

للللللللببببااااللللغغغغنينينيني
 أنسولني❏ دواء القلب والضغط العالي❏
 مواد طاقم األسنان❏ الدواء املوصوف❏
 نظارات إضافية❏ عدسات العني وما يتبعها❏
 لعب أطفال وكتب للكبار❏

ووووثثثثاااائئئئقققق    ااااللللععععاااائئئئللللةةةة    ااااملململُملُُُههههممممةةةة
احتفظ بهذه الوثائق في كيس أو علبة صامدة للماء

 الوصية, عقود التأمني, العقود األخرى, صكوك وشهادات امللكية العقارية, األسهم والسندات,❏
 أرقام احلسابات البنكية❏
 جوازات السفر, بطاقات الضمان االجتماعي, وثائق التلقيحات واملناعة❏
 حسابات بطاقات االعتماد وأسماء البنوك❏
 قائمة في األشياء الثمينة املوجودة باملنزل, أرقام الهاتI املُهمة❏
 وثائق العائلة, شهادات الوالدات, شهادات الزواج, شهادات الوفيات❏

أأأأررررققققاااامممم    ااااللللههههااااتتتتIIII    ااااملململُملُُُههههممممةةةة        ففففيييي    ححححااااالالالالتتتت    ااااللللططططوووواااارررر����
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