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Los Angeles شهرستان

www.espfocus.org

آيا برای مقابله با زمين لرزه های بزرگ، سونامی، آتش 
سوزی، سيل، اقدامات تروريستی يا حادثه های ديگر 

آمادگی داريد؟ 

بروشور برنامه نجات اضطراری (ESP)، يک فهرست کار 
آسان برای استفادۀ شما فراهم می کند تا برای نيازهايتان 

آمادگی داشته باشيد. با رهنمودهای سادۀ زير، می توانيد به 
خانواده، همسايه، کسب و کار و يا مدرسۀ خود کمک کنيد 

تا برای مخاطرۀ بعدی بيشتر خودبسنده و آماده باشند.

اطالعات رايگان با توجه به توصيه های ماهانۀ واکنش به 
حوادث در نشريۀ ساليانۀ ESP Focus Sheets در  
www.espfocus.org. ارائه شده است. شماره های 

ويژۀ ديگر نشريات نيز در دسترس است.

به صدمات يا حوادث بعدی اجازه ندهيد شما را غافلگير 
کنند! به (ESP) ملحق شويد تا برای شرايط اضطراری 

آماده شويد:

برنامۀ نجات اضطراری (ESP) يک برنامۀ اطالع رسانی 
جمعی است که برای باالبردن سطح آمادگی خانه، محله، کسب 

و کار و مدرسه در شرايط اضطراری طراحی شده است.

ESP در سال ۱۹۸۹ توسط شهرستان Los Angeles و با 
 Contra Costa, Imperial,) همکاری پانزده شهرستان

 Inyo, Kern, Los Angeles, Marin, Mono,
 Orange, Riverside, San Bernardino, San
 Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara,

Santa Cruz,Ventura)؛ دفتر خدمات اضطراری 
 Governor’s Office of Emergency) فرماندار

 ،Southern California Edison و نيز ،(Services
 Southern California) مرکز زمين لرزۀ جنوب کاليفرنيا
Earthquake Center) ؛ و صليب سرخ آمريکا ايجاد شد.

برای اينکه بدانيد چگونه می توانيد عضوی از اين کمپين 
اطالع رسانی عمومی مهم بشويد، با دفتر خدمات اضطراری 

 محلی شهرستان خود تماس بگيريد يا به وبگاه  
www.espfocus.org مراجعه کنيد.

 آمادگی برای تمام 
!ESP مخاطرات با

آمادگي کليد 
کار است!

اين سند با استفاده از کمک مالی هيأت مديرۀ برنامه های کمک های مالی FEMA، وزارت امنيت 
داخلی آمريکا تهيه شده است. مطالب مطرح شده در اين نشريه، ديدگاه ها و نظرات نويسندگان آنها 
 FEMA هستند و لزوماً نمايندۀ مواضع رسمی يا خط مشی های هيأت مديره برنامه های کمک مالی

(UASI 2007 grant) .در وزارت امنيت داخلی آمريکا نيستند
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از خطرات ناحيۀ خود آگاه شويد.    .۱
مکان های وقوع را بشناسيد.    .۲

بيرون خانۀ شما  •  
بيرون از محلۀ شما  •  

تماس خارج از ايالت خود را انتخاب کنيد    .۳
مسيرهای تخليۀ محل خود را بشناسيد    .۴

راه های خروج و راه های جايگزين برای ترک خانه  •  
از مکان های بستن شيرهای تسهيالت خانه     .۵

آگاهی داشته باشيد
آب  •  
گاز  •  
برق  •  

از خط مشی های مدارس، مراکز مراقبت های     .۶
روزانه و مراقبت های سالمندان آگاهی داشته باشيد

ذخيره ها / پناهگاه اضطراری  •  
حمل و نقل  •  

نقاط امن هر اتاق را برای پناه گرفتن در صورت     .۷
نياز شناسايی کنيد

زير ميزهای محکم و ميز تحريرها  •  
کنار ديوارهای داخلی  •  

داروهای اضافی    .۸
پيش بينی های ويژه برای موارد زير داشته باشيد:    .۹

کودکان  •  
سالخوردگان  •  

حيوانات خانگی  •  
معلوالن  •  

غير انگليسی زبانان  •  
مانورهای حوادث ساليانه برنامه ريزی کنيد    .۱۰

بستۀ ذخيره های اضطراری

آب (اندوخته برای سه هفته – حيوانات خانگی را     .۱
فراموش نکنيد)   

غذا (اندوختۀ سه هفته از غذاهای فاسد نشدنی     .۲
و دربازکن دستی – حيوانات خانگی را فراموش 

نکنيد)
جعبۀ کمک های اوليه و کتاب راهنما    .۳

چراغ قوه (و باتری اضافه)    .۴
راديو (و باتری اضافه)    .۵

دارو (داروهای بدون نسخه، با نسخه، و فهرست     .۶
داروهای تجويز شده)

پول نقد و اسناد مهم (اسکناس های کوچک و     .۷
سکه، اسناد رسمی، ورقه های بيمه، کارت های 

پزشکی و غيره)
لباس و کفش مقاوم    .۸

ابزار ( آچار قابل تنظيم، کپسول آتش نشانی،     .۹
دستکش مقاوم، سوت)
ذخاير بهداشتی و تنظيف    .۱۰

جعبۀ ذخيره های اضطراری  .۱
فهرست تماس های خارج از ايالت  .۲

پول نقد و کارت های اعتباری  .۳
اسناد مهم  .۴

کارت بيمه اجتماعی     
گواهی نامۀ رانندگی    

پاسپورت    
کارت و سوابق پزشکی    

اطالعات بيمه    
لباس اضافه  .۵

برای هر عضو خانواده    
موارد بهداشتی شخصی  .۶

مسواک و خمير دندان    
شامپو و صابون    

لوسيون    
خوش بو کننده (عطر)    

دستمال کاغذی و دستمال توالت    
عکسهای خانوادگی  .۷

لوازم کودک  .۸
کهنه بچه    

دستورالعمل    
غذا    

لباس اضافه    
موارد نيازهای ويژه  .۹

صندلی چرخدار، عصا و واکر    
دارو    

سمعک ( و باتری اضافه)    
موارد مراقبت حيوانات خانگی  .۱۰

کارت شناسايی و واکسيناسيون    
وسيلۀ حمل کننده يا قفس    

پوزه بند و قالده    
غذا و آب    

فهرست کار برنامه اضطراری
۱۰ اقدام ضروری

ذخيره های اضطراری خود
۱۰ ذخيرۀ ضروری

فهرست کار تخليۀ محل
۱۰ مورد ضروری 

برای اطالعات بيشتر به سايت  
www.espfocus.org مراجعه کنيد.   


