
 االجراءات الوقائية والسالمة الشخصية في حالة اعصار التايفون 

حكومة اليابان( -)هيئة األرصاد الجوية اليابانية  

 

 

 [الخطوات الالزم اتخاذها خالل وقوع كوارث اعصار التايفون]

 

الي خارج البناية.       ال تذهبي  -ال تذهبتسكني بها  -في حالة حوث اعصار التايفون في المنطقة التي تسكن <<   

ال تذهبي -ال تذهب من القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها هي البقاء داخل المنزل أو البناية واالنتظار حتي عبور االعصار.

المائية المجاورة لما قد يشكل هذا من خطر علي حياتك. الي الخارج لتفقد حالة النهر أو القناة    

 

 

ال تستخدمي المصعد  -ال تستخدم <<  

حجرة الكهرباء والمعدات الخاصة بالمصعد والتي تكون فيال تستخدمي المصعد علي االطالق وذلك ألن  -أثناء االعصار ال تستخدم  

األرضي قد انغمرت بالمياه بفعل االعصار، مما قد يؤدي الي تعطل عمل المصعد بالبناية. تحت الطابق   

 

[ ساعات من وقوع اعصار التايفون 6 -0الخطوات التي يلزم اتخاذها قبل  ] 

 

تتواجدي بها -قم بمعرفة امكانية وصول الفيضان من عدمه الي المنطقة التي تتواجد <<     

 

تتواجدين بها للفيضان أو العاصفة ، قم بالتأكد من وجود طريقة لمتابعة اخر -تعرض المنطقة التي تتواجدفي حالة وجود احتماالت ل  

كوني دوما علي استعداد لالخالء الفوري.   -التطورات التي تصدر من هيئة األرصاد الجوية اليابانية وحكومة اليابان. وكن   

طابق تحت أرضي قم بتوخي أقصي درجات الحذر في حالة التواجد في  >>  

أماكن انتظار السيارات الموجودة في الطابق تحت األرضي( تكون معرضة  -مراكز التسوق -الطوابق تحت األرضية )محطات المترو

 لمخاطر الفيضان. قم بتوخي أقصي درجات الحذر في حالة تواجدك في هذه األماكن. 

 

 [ من وقوع اعصار التايفون ةساع 12 -6الخطوات التي يلزم اتخاذها قبل  ] 

 

قومي بالتحرك مع مجموعة من الناس  -عند االعالن عن " اخطارات االخالء" بواسطة الحكومة، قم >> 

األحذية الرياضية أو أحذيةعند االعالن عن " اخطارات االخالء" ، قم بمخاطبة الجيران ومطالبتهم بالتحرك سويا علي األقدام.   

الرحالت هي األنسب للسير في طريق تعرض للفيضان.    

 

قومي بمساعدة أولئك الذين يحتاجون للمساعدة للقيام بعملية االخالء  -في حالة االعالن عن "معلومات التحضير لالخالء"، قم >>  

الحركة )علي سبيل المثال كبار السنقومي بمساعدة ذوي المقدرة الضعيفة علي  -في حالة االعالن عن "معلومات التحضير لالخالء"، قم

تي بها أطفال حديثي الوالدة(، من أجل االخالء الي أماكن أكثر أمنا ، األشخاص ذوي بعض المقدرة الضعيفة علي التحرك، األسر ال  

كومية(. )علي سبيل المثال المناطق االمنة علي األراضي المرتفعة عن سطح األرض، منازل األقارب، بعض بنايات المالجئ الح  

 



[ ساعة من وقوع اعصار التايفون 36 -12الخطوات التي يلزم اتخاذها قبل  ] 

 

  <<قم بتحضير كشاف ضوئي وطعام

 في حالة عبور اعصار التايفون في منطقتك، من المحتمل أن ينقطع الماء والتيار الكهربائي لبعض الوقت. من أجل االعداد لمثل هذه 

خل منزلك )االستقبال المعلومات(. في بعض الحاالت قد يتعذر التسوق جود كشاف ضوئي وراديو داقومي بالتأكد من و -الظروف، قم  

 وقت االعصار، من األفضل تخزين كمية من الطعام والمياه تكفي ليومين.

 

قومي بتحريك األجهزة المنزلية الي مكان مرتفع –قم  >> 

األجهزة الكهربائية الهامة الي موقع أكثر ارتفاعا لحمايتهم من قومي بتحريك  -قماألحهزة الكهربائية قد تتلف في حالة تعرضها لالبتالل. 

 من الفيضان. 

[ ساعة من وقوع اعصار التايفون 48 -36الخطوات التي يلزم اتخاذها قبل  ] 

 

زلك في طابق منخفض، قد تساعد أكياس الرمال في ايقاف الفيضان أو التقليل من سرعة الفيضان. في حالة وجود من >> 

قومي باالتصال بمكتب حكومة المدينة أو المحافظة للتحقق من وجود أكياس رمال لدي المكتب. يوجد بديل ألكياس الرمال، يمكن -قم  

ية، ويمكن كذلك ملء صندوق من الكرتون بزجاجات مملوئة بالمياه الستخدامهاملء أكياس بالستيكية بالماء وتثبيتها بألواح خرسان   

كأجسام مؤقتة.     

ها نظيفة.احرصي علي بقائ -صواحرأنابيب الصرف الصحي األحواض وبفحص حالة  قومي -قبل حدوث االعصار، قم >> 

والطريق، مما قد يؤدي الي حدوث تلفيات للغرف قد يسبب تسرب المياه الي فناء المنزل وأنابيب الصرف الصحي انسداد األحواض 

وأماكن انتظار السيارات الموجودة في الطابق تحت األرضي. اذا حدث انسداد ألحد الفتحات بالشرفة بسبب وجود بعض األوراق 

بالتحقق من  فومي -مواألتربة، قد يتسبب هذا في حدوث غرق حتي الطابق الثاني والطوابق األعلي منه وكذلك السطح األعلي للمنزل. ق

احرصي علي بقائهم في حالة نظيفة. -حالة أنابيب الصرف الصحي واحرصالقيام باألعمال الروتينية الخاصة بالتحقق من   

 

 <<قم بتقوية بالط السقف والسقف المموج 

بعمل فحص روتيني لمعرفة هل  سقوط سقف المنزل بفعل الرياح القوية، فان حجم الضرر قد يتعدي مجرد جرح بسيط بالجسم. قمفي حالة 

 -يوجد أي ثقوب او شقوق في الجدران الخارجية للبناية. أيضا في حالة وجود أشياء أخري علي سطح المنزل )جهاز استقبال قنوات تلفاز

بأحبال وضعهم اصيص مزروع به نبات( وأي أشياء قد تنكسر بفعل الرياح، قم بتثبيت هذه األشياء  -دراجة -حائط قابل لالنكسار -حوائط

 داخل المنزل. 

 

 


