
؟أو كليهما لماذا يؤثر علّي نقص الغاز أو انقطاع التيار الكهربائيكيف و   

 

 األمور التالية وغيرها ستحدث في حال إنقطاع مصادر الطاقة:  

 

 ـ توقف أجهزة التدفئة في البناية

 ـ توقف أو شحة المياه ومحدوديتها

 ـ انعدام مصادر الطاقة يؤدي إلى إنعدام األضاءة  

 ـ عدم القدرة على تشغيل أجهزة المطبخ كالموقد والفرن والميكروويف

وعدم قدرة الثالجة على التبريد  أجهزة التجميدـ ذوبان الثلج في   

 ـ عدم القدرة على تشغيل مصادر المعلومات اإللكترونية كالتلفاز والراديو والكمبيوتر 

 ـ تعطل شبكات اإلتصال بشكل سريع عن العمل والبث

 ـ توقف األجهزة الطبية التي تعمل بالطاقة الكهربائية 

الوقود الطاقة قف إمداداتـ تو  

الًمحالت واألسواقـ توقف عمل آالت الُمحاَسبة والدفع الكهربائية في   

اف اآللي عن العمل   ـ توقف أجهزة الصرَّ

 

 ما هي اإلجراءات الواجب القيام بها فوراً؟ 

 

! ـ يجب على كل أسرة اإلستعداد التام بحيث تتمكن من تدبير أمورها لبضعة أيام دون مساعدة خارجية  

 ـ القيام بتخزين الطعام والشراب ومستلزمات النظافة لمدة عشرة أيام

فحم )إضافة الى قناني الغاز وأكياس الفحم( تحذير: تستخدم فقط في الهواء الطلق! القيام بتوفير طباخ غازي أو شواية ـ   

 ـ توفير جهاز راديو يعمل بالبطارية أو الداينمو مع توفير بطاريات إحتياطية 

 ـ توفير إضاءة يدوية تعمل بالبطارية 

دوية الشخصية  ـ توفير صناديق اإلسعافات األولية واأل  

 ـ  القيام بتخزين الشموع وأعواد الثقاب والوالعات مع مراعاة خطر الحريق

 ـ التأكد من عمل أجهزة اإلنذار ضد الدخان والحرائق الموجودة في سقوف الغرف

 ـ توفير أجهزة إطفاء الحرائق والتأكد من جاهزيتها

 ـ اتخاذ تدابير العناية في حال وجود معاقين أو كبار سن واتخاذ التدابير الالزمة  

 ـ تعيين مكان التقاء في حاالت الطوارئ 

 ـ اإلحتفاظ بمبلغ نقدي من األموال لمدة عشرة أيام ويفضل بفئات صغيرة

 ـ تنزيل برامج تحذير من الكوارث كـ 



Warnapp "NINA" 

 

 مالذي يجب علي فعله في حالة الطوارئ؟ 

 

 ـ إطفاء جميع األجهزة الكهربائية من أجل توفير الطاقة و تقليل مصادر الخطر  

أو موردي الطاقة  ت المحليةللحصول على معلومات أو تعليمات من السلطا ـ تشغيل جهاز الراديو  

عتبرةـ اإللتزام بتحذيرات تطبيقات الكوارث المُ   

اجوا مساعدتك ـ البحث عن أشخاص من حولك يمكن ان يحت  

 

 في حال إنقطاع التيار الكهربائي:

 ـ إخالء الثالجات والمجمدات من الطعام  

َو وفر المزيد إذا لزم األمروالمائي ـ تأكد من المخزون الغذائي   

 

مدنية الموقع اإللكتروني للمكتب االتحادي للحماية ال قم بزيارةمن المعلومات حول هذه الموضوعات وغيرها  للمزيد

ث: والمساعدة في حاالت الكوار   

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 

 

الطوارئ لكي تتمكن من تجاوزها بهدوء وسالم  اآلن وكن على استعداٍد دائٍم لحاالت والوقت استغل الفرصة  

 

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

