
 العمل عن الكهرباء توقف حالة في 
 

 .آمنًا لتظل التوجيهات هذه اتبع .الكهرباء تنقطع وقد العاصفة تأتي
 

 التي األسئلة في ما شخص سيساعدك .معلومات أو المساعدة على للحصول تتحدثها لغة أي وقل هاتفك من 1-1-2 بـ اتصل

 .بلغتك تطرحها

 
 .الراديو إلى استمع

 به القيام عليك يجب وما يحدث ما لمعرفة الراديو إلى يستمع اإلنجليزية ةاللغ يفهم شخص اجعل. 

 
 .استعد

 بالكامل فاشحنه خلوي، هاتف لديك كان إذا. 

 لها إضافية وبطاريات مشاعل على احصل. 

 تنظيف أو والغسيل للشرب المياه هذه استخدام يمكن .النظيفة بالمياه المياه وأباريق واألحواض االستحمام أحواض بملء قم 

 .المرحاض

 الغاز على الحصول بمقدورك يكون ال قد الكهرباء، انقطاع حالة في .سيارتك في الغاز خزان بملء قم. 

 
 :الكهرباء انقطاع حالة في

  في حالة تعرض شخص ما لإلصابة أو الخطر 1-1-9اتصل فقط بـ  .إلخبارهم عن انقطاع الكهرباء 1-1-9ال تتصل بـ. 

 حريق حدوث في تتسبب أال على احرص لكن الشموع، استخدام يمكنك .الظالم حالة في المشاعل استخدام األفضل من. 

 .األطفال عن الشموع إبعاد على احرص

 واحد مصباح اترك .الكهرباء انقطاع عندما الميكروويف أو التلفزيون مثل تستخدمها التي الصغيرة األجهزة تشغيل أوقف 

 .ءالكهربا رجوع وقت لمعرفة مضيئًا

 الطعام برودة على للحفاظ والفريزر الثالجة بغلق التزم.  

 تقتلك أو تؤذيك قد التي الغازات إخراج يمكنها .بالداخل الخارجية الطهي مشاوى استخدام تجنب. 

 كهرباء به منزل إلى الذهاب أو ملجأ إلى االنتقال إلى بحاجة تكون فقد أليام، الكهرباء ترجع لم إذا. 

 طرق ألربعة توقف تقاطع كل يصير المصابيح، انطفاء حالة في .بالقيادة قمت ما إذا الحرص التزم. 

 
  :الكهرباء رجوع بعد

 الكهرباء رجوع من دقيقة 51 بعد اآلخر تلو واحد األجهزة تشغيل قم. 

 الساقطة الكهرباء خطوط عن ابتعد .التنظيف عند حذًرا كن. 

 
 .الطعام بخصوص حذًرا كن

 لألكل آمنًا بثالجتك الموجود الطعام يكون فلن ساعات، أربع من أكثر اءالكهرب انقطاع حالة في. 

 سيظل مملوء، نصفه الفريزر كان إذا (.ساعة 84) تقريبًا يومين لمدة مجمًدا الطعام سيظل الفريزر، امتالء حالة في 

 .لألكل آمنة األطعمة هذه ستكون (.ساعة 48) تقريبًا واحد يوم لمدة مجمًدا الطعام

 الماء من أكواب 8 بـ مخلوطة الخبز صودا من ملعقتين استخدام يمكنك .جيًدا والفريزر الثالجة نظف الطاقة، جوعر بعد 

 .الثالجة في أخرى مرة وضعها قبل والحاويات والزجاجات الجرار كل بمسح قم .الدافئ

 خارًجا هاارم متأكًدا، تكن لم إذا .لألكل صالحة تكون ال قد التي الغذائية المواد من تخلص. 

 
 
 


