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در موقعيتھای اورژانسی مھم است که آرامش خود را حفظ کنيد و نفس
عميقی بکشيد .پيش از آنکه به افراد دور بر خود کمک کنيد ،الزم است
اطمينان حاصل کنيد که در خطر نمی باشيد.
ھميشه در مواقع اورژانسی توام با خطر جانی با شماره سه صفر
) (000تماس بگيريد.
وقتی که تماس می گيريد:
 اگر به زبان انگليسی صحبت نمی کنيد ،می توانيد درخواست
مترجم نماييد
 از شما می پرسند که آيا به پليس ،آتش نشان و يا آمبوالنس
نياز داريد
 درصورت درخواست اپراتور ،مکان خود را اعالم کنيد
 تماس شما به سرويس مورد نظر متصل خواھد شد
 پشت خط بمانيد .شمرده صحبت کنيد و به پرسشھا پاسخ دھيد
تا وقتی که اپراتور به شما نگفته است ،تماس را قطع نکنيد.


برنامه ريزی برای مواقع اورژانسی
برنامه ريزی برای مواقع اورژانسی به شما و خانواده شماکمک می کند
که بدانيد قبل  ،بعد و در ھنگام يک وضع اضطرای مانند سيل و يا آتش
سوزی چکار کنيد .شما بايد برنامه ريزی خود برای مواقع اورژانسی را
به روی کاغذ بياوريد و آن را تمرين کنيد.
برنامه ريزی مربوطه بايد اين موارد را در نظر بگيرد:
 تمام اعضای خانواده از جمله حيوانات
 آمادگی خانه و اطراف خانه شما دربرابر ھر فصل
 ترک زودھنگام به ھنگام در خطر قرارگرفتن خانه شما.
 راھھايی بسته احتمالی و مسيرھای جايگزين
 مسئوليتھايی ھمچون کار و تحصيل که ممکن است خانواده را از
ھم جدا کند
 سناريوھای ديگر ،مانند پناه گرفتن در خانه.

درست کردن يک کيت اورژانسی
کيت اورژانسی دربرگيرنده متعلقات مھم شماست که در مواقع
اضطراری آن را برداشته و بالفاصله از در خارج شويد.

محتويات آن می تواند شامل اين موارد باشد:
 تجھيزات حفاظتی شخصی ،شلوارايمنی ،دستکش ،عينک و پتو
دارای الياف طبيعی
 مدارک مھم مانند گذرنامه ،جزئيات بيمه ،ھارد کامپيوتر
 اشيا قيمتی مانند جواھرات
 تعويض البسه
 فھرست تماس افراد از جمله اعضای خانواده ،ھمسايگان ،دوستان
و مراکز خدمات فوريتی
 وسايل حيوانات خانگی
 وسايل تخصصی :داروھا و وسايل نوزاد
 وسايل فوريتی :چراغ قوه ،تلفن و شارژر
 وسايل تفريحی ،ورق ،تخته بازی و اسباب بازيھا.

مديريت آتش سوزی بيشه زار
زدودن درختان و پوشش گياھی اطراف خانه می تواند با کاھش سرعت
گسترش و دمای آتش سوزی بيشه زار در محافظت از شما دربرابر آتش
کمک کند.
در مناطقی که خطر وقوع آتش سوزی بيشه زار باال است ،ممکن است
بدون نياز به کسب مجوز اجاز داشته باشيد که اطراف ساختمانھا را به
منظور محافظت بيشتر از پوشش گياھی پاک کنيد.
اين کار به سه روش عمده ،شما را از خطر دور می کند:




با محافظت از خانه شما در برابر آتش و فراھم آوردن جايی
برای پناه گرفتن
با بوجود آوردن فضايی برای شما تا خانه خود را دربرابر
پاره ھای آتش حفظ کنيد
با پايين آوردن خطر جرقه و گر گرفتن خانه شما بر اثر آتش
و گرمای آن.

برنامه ريزی مواقع اورژانسی شما بايد در برگيرنده تدابير مربوط به
بقا در برابر آتش سوزی بيشه زار از جمله منبع آب ،مديريت پوشش
گياھی ،دسترسی به خودرو در مواقع اضطراری ،البسه و تجھيزات،
ساختمان شما و ساير تدابيری که به افزايش بقای شما دربرابر آتش
سوزی بيشه زار کمک می کند ،باشد.
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برای کسب اطالعات درباره آمادگی در مواقع اورژانسی از
 www.manningham.vic.gov.au/emergencyبازديد کنيد.

شماره ھای اورژانس
خدمات اورژانسی
پليس000 :
آتش نشانی000 :
آمبوالنس000 :
مرکز اطالع رسانی مسموميتھا 13 11 26

خدمات اورژانسی

ايالتی )(SES

تماس اورژانسی ) 24ساعته( 13 25 00

شورای شھر
شورای شھر مانينگھام 9840 9333

برق
انرژی يونايتد (Bulleen, Doncaster, DoncasterEast,
Donvale, Nunawading (part), Templestowe
:(Lower, Templestowe
13 20 99

بيمارستانھا
بيمارستان Heidelberg Repatriation /Austin
9496 5000
1300 342 255 :Eastern Health
بيمارستان زنان 8458 4444 :Mercy

بيمارستان سلطنتی کودکان
)9345 5522 (Royal Children Hospital

خدمات رفاھی حيوانات
)9224 2222 :RSPCA (Burwood East
حيات وحش ويکتوريا8400 7300 :

