
 چرا ما دچار کم گازی و یا قطع برق خواهیم شد ؟
 

 چون که.... 
 حاال باید چکار کنیم؟

 در مواقع اضطراری باید چکار کنم ؟
بخاری یا شوفار رسد میماند.  -  
ن آب بصورت محدود امکان دارد.  - تامی   
ن برق از کار یم افتد. - منابع تامی   
فر و میکرو ویو کار نیم کند. اجاق گاز ،  -  
یخچال کار نمیکند و یخ فریزر آب میشود.  -  
ونن از کار یم افتد.  - رسانه های اطالع رسانن الکتر  
شبکه های اجتمایع در زمان کوتایه قطع یم شود.  -  
ییک الدستگاههای  - شیک از کار یم افتد. تر ن ت   
ن سوخت دیگر ممکن ن - یست. تامی   
ییک فروشگاه ها کار نیم کند.  - صندوق الکتر  
دستگاه های عابر بانک خاموش میشوند.  -  
- .....  
 

 اکنون باید چکار کنم؟
 روزی را داشته باشد که بدون کمک از خارج از خانه خواهد ماند. هر خانوار باید 

ی
آمادگ  

روز در خانه داشته باشید.  10د غذانی ، آب آشامیدنن و مواد بهداشتر برای موا -  
تهیه کنید.  چادر مسافرنر ، اجاق کپسویل یا منقل به همراه زغال جهت پخت وپز  -  

تنها در صورت اضطرار از آنها استفاده کنید. توجه :   
باطری دار يا شارژی به همراه باطری اضافن تهیه کنید. رادیوهای  -  
ه در خانه داشته باشید. داروهای  - وری و در صورت نیاز دارو های شخیص بصورت ذخت  ضن  
ت و چراغ قوه  - داشته باشد. شمع ، فندک / کتر  

اق وجود  دارد!  توجه: احتمال احتر  
 حتما از کارکرد سنسور دود اطمینان حاصل کنید! 

ل آتش ) ک س داشته باشید! وسایل کنتر پسول آتشنشانی ( در دستر  
ید.   - موارد مورد نیاز برای افراد نیازمند به پرستاری )بیماران ، معلوالن و سالمندان( در خانوار  را در نظر بگت   
یکدیگر را پیدا کنید.(   کجا با یکدیگر هماهنگ کنید که در موارد اضطراری کجا یکدیگر را مالقات کنید. ) -  
( نی یورو 20یا  10،  5در واحد های پویل کوچک مثال روز را در محیل امن قرار دهید. )  10پول نقد مورد نیاز جهت  -  
د را روی گوشی های خود نصب کنیاپلیکیش های هشدار   -  

NINA ثال اپلیکیشن م  
 

 در موارد اضطراری چه کنم؟
ییک را خاموش کنید تا احتمال خطر را کاهش ده تمام دستگا - اده و  فشار وارد شده بر شبکه برق را کم کنیم. های الکتر  

ن انرژی اطالع یابید.   مراکز دولتر و مراکز تامی 
 رادیو را روشن کنید تا از اطالع رسانن

از یک برنامه )  اپلیکیشن ( هشدار جهت اطالع رسانن استفاده کنید.  -  
به این توجه کنید که آیا در اطراف شما کیس به کمک نیاز دارد.  -  

 بعد از قطع برق : 
از سالمت مواد غذانی درون یخچال و فریزر اطمینان حاصل کنید.  -  
ه مواد مورد  - نیاز دقت کنید.  بخشنامه ها و مقررات حکومتر و اولویت ها و ذخت   
 

قبه مراجعه فرمایی عات بیشتر به وب سایت ادارهبرای کسب اطال  : د حوادث غت  متر  
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 

 

راری با خیال آسوده تری وارد عمل موارد اضطاز زمان استفاده کنید و خود را آماده کنید، تا در 
 شوید! 

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

