
 ساعة 96مجموعة لوازم في حاالت الطوارئ تكفي 

تفضل معظم العائالت تخزین إمدادات الطوارئ الخاصة بها في مكان آمن م. یاأبعة دة أرلمك ألساسیة لعائلتش العیت احتیاجاالتلبیة ردي فل بشکساعة  96م مجموعة لوازم في حاالت الطوارئ تكفي تصمیب یج

غالون، أو حقیبة سفر، أو حقیبة من القماش الخشن، أو حقیبة لألقدام، أو حقیبة ظهر  32الوصول إلیه بسهولة إذا كان اإلخالء مطلوبًا.  یمكن تخزین العناصر في سلة مهمالت سعة نسبیًا، وفي نفس الوقت یمكن 

 فردیة.

 األساسيات 1الفئة 

 
 (، فالتر مياهأيام 4-غالون للفرد في اليوم الواحد  1الماء: ) .1

الطعام: في المنزل األغذية المعلبة، لمجموعة لوازمك  .2
 المحمولة: جرانوال والبروتين بار.

المالبس: مالبس لفصل الصيف والشتاء، جوارب، أحذية عالية  .3
 أحذية. /

 أيام. 4األدوية: وصفات طبية تكفي لمدة  .4

مصباح يدوي: بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية. توفير الكثير  .5
 البطاريات.من 

 أداة متعددة االستخدامات: فتاحة علب، سكين، أوانى، الخ .6

يعمل بالطاقة الشمسية أو البطارية. توفير  :AM / FM راديو  .7

 (KSL 1160 AM) الكثير من البطاريات.

مستلزمات النظافة: الصابون، فرشاة األسنان، ورق التواليت،  .8
 مطهر اليد.

ضمادات، دواء بدون وصفة عدة اإلسعافات األولية: مطهر،  .9
 طبية، مقص.

 

 المضي قدما   2الفئة 

 
 احصل على اإلضافة األساسية:

 دلیل التعلیمات بشأن التأهب لحاالت الطوارئ
 أعواد كبریت مقاومة للماء / للریاح

 أغذیة غیر قابلة للتلف
العناصر المقترحة: عناصر جاهزة لألكل في حاویات غیر قابلة للكسر، 

عصائر، فاكهة وخضروات، ومسحوق خفیف، أغذیة األطفال، لحوم معلبة، 
البسكویت، زبدة الفول السوداني، السلع المجففة بالتجمید والمجففة، 

 (MRE’sالوجبات الجاهزة لألكل )

 تخزین المیاه
 مجموعة المرافق الصحية: 

 غالون 5/6دلو سعة 

 مرحاض متنقل
 ( كیس للمرحاض المتنقل12) 

 یائیة للمرحاض المتنقل( من المواد الكیم5)

 قفازات غیر مطاطیة
 مجموعة أدوات السيارة:
مجموعة وكتیب اإلسعافات األولیة  -خزان بنزین ½ احتفظ دائًما على األقل بـ

كابالت  -عاكسات ورفارف الكشافات الضوئیة  -مصباح یدوي وبطاریات  -
 -التوصیل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أنت اآلن على استعداد 3الفئة 
 األساسیات، باإلضافة إلى المضي قدماً:احصل على 

 أضف إلى المرافق الصحية:

 )قناع للوجه( 3M N95جهاز تنفس للجسیمات 

 عبوات المنادیل
 مشط/فرشاة شعر 

 موس حالقة
 أضف إلى لوازم نجاة السيارات:

قطعة قصیرة  -( ABCطفایة حریق )فئة  -شموع وأعواد كبریت مضادة للماء 

مجموعة مواد غذائیة غیر قابلة  -رادیو وبطاریات  -من الخرطوم المطاطي 
بطانیة أو  -كیس من الرمل، مجرفة، ومجموعة أدوات  -میاه معبأة  -للتلف 

أكیاس بالستیكیة  -مناشف رطبة  -منادیل  -خریطة  -قلم وورق  -حقیبة نوم 
 األدویة األساسیة -

 
 نسخ من جميع الوثائق القانونية

عقد ملكیة منزل لقضاء العطالت / العقار  -العقاري عقد الرهن  -وثیقة زواج 
 -تقییم المجوهرات  -الوصیة  -عقد ملكیة المنازل المتنقلة  -ملكیة السیارة  -

بولیصة  -ملكیة المقطورات، المركبات الترفیهیة، إلخ.  -رخصة القیادة 
 التأمین

 
ى صور التقط صور ملونة لكل غرفة من الجانبین المتقابلین باإلضافة إل

لألشیاء الثمینة.  قم بعمل جرد للعناصر بأرقام تسلسلیة.  إرسال نسخة واحدة 
 من األوراق والصور القانونیة إلى جهة اتصال خارج الدولة.

 احتياجات الطوارئ األخرى:
 ورقة وقلم

 نسخ من بولیصات التأمین واألوراق الشخصیة
 أموال نقدیة

 عناوین / أرقام هواتف مهمة
 العملقفازات 

 مجموعة األدوات / األدوات األكثر استخداًما
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ا من الحل 4الفئة   كن جزء 
 :PLUSلدیك المجموعة األساسیة، والمضي قدما، أنت اآلن مستعد 

، CPRكن على علم باإلسعافات األولیة األساسیة أي اإلنعاش القلبي الرئوي 

، واإلسعافات األولیة للنزیف الشدید والصدمة. أیضا فریق ومناورة هایملیش

 ورادیو الهواة. CERTالرد على الطوارئ الحاسوبیة 

مفتاح ربط األنابیب ومفتاح ربط قابل للتعدیل إلیقاف تشغیل أنابیب الغاز أو 
 المیاه

قفازات العمل واألحذیة للمساعدة في أعمال اإلنقاذ )أو فریق الرد على 
إذا تم تدریب فریق الرد على الطوارئ الحاسوبیة  CERTحاسوبیة الطوارئ ال

CERT) 

 أدوات لتخفيف الضغط:
 لألطفال: األلغاز، كتب التلوین، الكتب، األلعاب

 للبالغین: الكتب والمجالت واأللعاب واألشغال الیدویة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


