
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

تحث الحاكمة هوكول سكان نيويورك على توخي الحذر أثناء التنقالت الليلية نظًرا الستمرار تأثير العواصف الشديدة على  
  نيويورك

  
مقاطعة في جميع أنحاء الوالية تحت المراقبة الشديدة للعواصف الرعدية؛ فإن وكاالت وأصول   40في ظل وجود أكثر من 

  صدي لهاالدولة على أهبة االستعداد للت 
  

مياًل في الساعة، وأمطار غزيرة، وبرق خطير، وبََرد كبير، ونشاط   60يتسبب الطقس القاسي في هبوب رياح تزيد عن 
  إعصاري؛ وقد تؤدي الرياح العاتية إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أطراف األشجار وخطوط الكهرباء

  
  م االثنين واالطمئنان على جيرانهمُنشجع سكان نيويورك على مراقبة الطقس عن كثب حتى مساء يو

  
  

حثّت الحاكمة كاثي هوكول سكان نيويورك اليوم على توخي الحذر أثناء التنقالت الليلية نظًرا الستمرار تأثير العواصف  
مقاطعة تحت المراقبة الشديدة للعواصف الرعدية، وقد بدأت    40الشديدة على الغالبية العظمى من الوالية. تقع حاليًا أكثر من 

ميالً في الساعة، وأمطار غزيرة،  60ل والية نيويورك في التعرض لنشاط رياح يزيد عن بالفعل مناطق في جميع أنحاء شما
وبرق، ونشاط إعصاري. ومن المحتمل أيًضا أن تتعرض المناطق الموجودة في طريق العاصفة إلى بََرد كبير. إن الرياح  

ع التيار الكهربائي على نطاق واسع، العاتية هي مصدر القلق الرئيسي من هذه العواصف حيث إنها قد تتسبب في انقطا
وسقوط أطراف األشجار، وسقوط خطوط الكهرباء. وفي ظل هذه الظروف، تحث الحاكمة هوكول سكان نيويورك، وخاصة  

أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من الوالية، على توخي الحذر الشديد أثناء التنقالت الليلية، وتحثهم كذلك على 
 جيرانهم وأحبائهم طوال مدة العاصفة.  االطمئنان على  

  
"من المتوقع أن تؤثر حالة الطقس القاسي التي تشهدها الوالية في الوقت الحالي على عدة مناطق خالل فترة الظهيرة والمساء 

عاصير"  وذلك بهبوب الرياح العاتية وسقوط األمطار الغزيرة وغيرها من اآلثار التي يحتمل أن تكون خطرة، بما في ذلك األ
"وأحث بشدة أي شخص يتواجد في مسار هذه العواصف على مراقبة توقعات الطقس المحلية المعنية   .قالت الحاكمة هوكول

  به عن كثب للتأثيرات طوال فترة الظهيرة والمساء، وكذلك االستعداد للتصرف."
  

للحصول  نحاء الوالية.يوجد العديد من المراقبات والتحذيرات المتعلقة بالطقس القاسي قائمة في العديد من المناطق في جميع أ
على قائمة كاملة بتنبيهات وتوقعات الطقس، تفضل بزيارة موقع هيئة الخدمة الوطنية لتنبؤات الطقس على اإلنترنت  

نشجع سكان نيويورك على االشتراك في تنبيهات الطوارئ من خالل االشتراك في   .https://alerts.weather.gov على
NY Alert  علىalert.ny.gov  وهي خدمة مجانية توفر معلومات الطوارئ الهامة لهاتفك الخلوي أو لجهاز الكمبيوتر ،
  الخاص بك.

  
"لقد تضررت الكثير من المناطق في نيويورك بالفعل من   قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:

الطقس القاسي ظهر اليوم، لكن الطبيعة األم لم تأت بكل ما في جعبتها بعد. ومع اقتراب ساعات المساء، ستستمر هذه  
لذلك من الضروري أن يتوخى سكان نيويورك الحذر الشديد أثناء تنقالتهم  العواصف الشديدة في الجزء الشرقي من الوالية، 

الليلية. تقوم فرق االستجابة للطوارئ لدينا بتتبع كل التطورات، وتحافظ على التنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين لضمان 
  حصولهم على جميع الموارد التي يحتاجونها للحفاظ على أمان مجتمعاتهم." 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U9xEt%2FmmSJcojY%2B1DGQ1cDOcF%2FROYbNkDPwfzR1fCUI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wi1FIsUrTzXW0LFFja9W1iqX86O6zY6KnTmCu896nNc%3D&reserved=0


  
  استعدادات الوكاالت

  قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ
يراقب مركز عمليات الطوارئ التابع لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك هذا المساء أحوال الطقس 

في األحياء  والسفر، ويُنسق أي احتياجات للتصدي للعاصفة مع الحكومات المحلية. مخزونات الوالية جاهزة لنشر األصول 
ة  المحلية لدعم أي احتياجات متعلقة بالعواصف، بما في ذلك المضخات، والمناشير، وأكياس الرمل، والمولدات، واألسرَّ

 المتنقلة، والبطانيات، وعبوات المياه.  
  

  إدارة النقل
دانيين جاهزون للمشاركة  من المشرفين والمشغلين. جميع الموظفين المي 3,380إدارة النقل مستعدة للتصدي مع أكثر من 

يمكن تشكيل فرق الموظفين في أي نوع من طاقم االستجابة المطلوبة )االستجابة للفيضانات، تقطيع   واالستجابة بشكل كامل.
الخشب، التحميل والسحب، تنظيف بالوعات الصرف الصحي، القطع واإلسقاط، إشارات المرور، إلخ(. واستعداًدا لذلك،  

ة على فحص هياكل الصرف وتنظيفها للتأكد من خلوها من الحطام واالنسدادات. أعداد المعدات على عملت أطقم االستجاب
  مستوى الوالية كاآلتي: 

 شاحنة كبيرة للتفريغ   1,471 •

 جرافة كبيرة  309 •

  حفارة مجنزرة وذات عجالت 77 •

  آلة تقطيع خشب 75 •

  آلة تمهيد للتربة 18 •

  شاحنة شفط مع نفاثات صرف صحي 14 •

  شاحنة قادوسية ألطقم األشجار 14 •

  
  هيئة الطريق السريع

مشغاًل ومشرفًا على االستعداد لالستجابة ألي مشكالت متعلقة بالرياح أو الفيضانات في   633تمتلك هيئة الطريق السريع 
، وشاحنات الحراثة / التفريغ، والشاحنات الكبيرة  جميع أنحاء الوالية من خالل الحفارات الصغيرة إلى متوسطة الحجم

للتفريغ، ولوحات الرسائل المتغيرة المتنقلة، وأبراج اإلضاءة المتنقلة، وقاطرات نقل المضخات األصغر والمعدات، باإلضافة 
فتات الرسائل إلى الالفتات وأجهزة التحكم في حركة المرور األخرى المتاحة ألي تحويالت أو إغالقات. يتم استخدام ال

  المتغيرة ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي المركبات بأحوال الطقس على الطريق السريع.
  

  أعداد المعدات على مستوى الوالية كاآلتي: 

  شاحنة قالبة كبيرة وصغيرة 358 •

  شاحنة تحميل 65 •

  مقطورة 31 •

  شاحنات شفط 7 •

  حفارة 15 •

  آالت تقطيع أغصان 9 •

  منشار كهربائي 99 •

  شاحنة نقل جوي 13 •

  جرافة انزالقية 22 •

 مولًدا متنقال  84 •
 
ً  

  وحدة إضاءة متنقلة 67 •

  
والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على  تطبيق الهاتف المحمول  تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل

ور المباشرة، يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى كاميرات المر .Androidو iPhone أجهزة

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jN27STqbxc4CyAL3SnKwypycrAnFL4LSQbu7kQxAr%2Bs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D49c374ec-16584de2-49c18dd9-0cc47aa88e08-e24ae9247819c0fd%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fitunes.apple.com%25252Fus%25252Fapp%25252Fnys-thruway-authority%25252Fid1219981541%25253Fls%25253D1%252526mt%25253D8%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879349020%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DSac5BlD9ziKtjbepeLKbQyOUNFtTLLnQM%25252BJnnx6%25252FI74%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GiHIanAXZ1S2FaJjl6ZxlHb1OJr8tYHARNpNbmx9MXA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dca6d2073-95f6197d-ca6fd946-0cc47aa88e08-97e26c3b3cbaf695%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fplay.google.com%25252Fstore%25252Fapps%25252Fdetails%25253Fid%25253Dgov.ny.thruway.nysta%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253D0ecturgzgvgSBYWj4ROVrbinB7ecYUYA%25252FbapVuFLFj4%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R89Hkd%2FEpOOgqLD4%2F8eRDLVcy2cWlb45tkK1RSugn%2FM%3D&reserved=0


ومعلومات حركة المرور، ومساعدة المالحة في الوقت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل لتلقي  
اإللكترونية التي تقدم حاالت حركة المرور األخيرة على الطريق السريع،   TRANSalert رسائل

لرؤية الخريطة التفاعلية التي تعرض حاالت   way.ny.govthru على تويتر، وزيارة ThruwayTraffic@ ومتابعة
  حركة المرور على الطريق السريع أو غيره من طرق والية نيويورك.

  
  إدارة الحفاظ على البيئة

ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  
البيئة في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن تتأثر  

ي ذلك فرق اإلنقاذ المائي السريع، متمركزة للمساعدة في أي استجابة  بالطقس القاسي. جميع األصول المتاحة، بما ف
  للطوارئ.

  
  مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية

شرطة متنزهات والية نيويورك وموظفي المتنزهات في حالة تأهب ويراقبون عن كثب أحوال الطقس وتأثيراته. يجب على  
أو االتصال بمكتب المتنزهات المحلي للحصول على آخر التحديثات المتعلقة   parks.ny.govزائري المتنزهات مراجعة 

ه، ومواعيد الفتح واإلغالق.   بساعات التنزُّ
  

  إدارة الخدمة العامة
عاماًل مستعدين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجابة واإلصالح  6,500تضم مرافق نيويورك ما يقرب من 

أنحاء والية نيويورك سيتتبع موظفو الوكالة عمل المرافق طوال فترة الحدث ويضمنوا قيام المرافق بنقل  والترميم في جميع 
  الموظفين المناسبين إلى المناطق التي تعاني من أكبر التأثيرات. 

  
  باإلضافة إلى ذلك:

  مورد من موارد الخطوط الخارجية لهذا الحدث 450أمنت الشبكة الوطنية ما يقرب من  •

  مورد من موارد خطوط المساعدات المتبادلة الخارجية لهذا الحدث Central Hudson 50أمنت  •

 New York State Electric and Gasأمنت شركة مرافق الكهرباء والغاز بوالية نيويورك ) •
Corporation, NYSEG )500   مورد من موارد خطوط التعاقد وخطوط المساعدات الكندية المتبادلة الخارجية

  لهذا الحدث

  
  شرطة والية نيويورك

شرطة الوالية مستعدة لنشر فرق إنقاذ بالمياه السريعة وقوات إضافية، حسب الحاجة، في المناطق المتضررة. يتم تنظيم جميع 
، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي ومركبات المهام المساعدة، وهي جاهزة لالستجابة المركبات المتخصصة لشرطة الوالية

  الفورية. تم اختبار جميع معدات الطوارئ واالتصاالت الخاصة بالقوات.
  

  هيئة النقل الحضري
تراقب هيئة النقل الحضري الظروف الجوية عن كثب لضمان خدمة آمنة وموثوقة. سيكون موظفو هيئة النقل الحضري 

(MTA.على استعداد للتصدي ألي مشاكل متعلقة بالطقس وإزالة أي أشجار قد تسقط عبر المسارات )  
  

قطورات الجرارة والمقطورات الترادفية الفارغة  ( حظًرا على المMTAسينفذ قسم األنفاق والجسور في هيئة النقل الحضري ) 
مساًء. سيتم أيًضا إغالق ممرات المشاة في كروس باي و جسور مارين   10:00مساًء حتى الساعة  2:00من الساعة 

باركواي خالل هذا الوقت. ستظل ممرات المشاة في جسري روبرت ف. كينيدي وهنري هدسون مفتوحة، إذا سمحت  
  لك.األحوال الجوية بذ 

  
للحصول على آخر تحديثات الخدمة، وتوخي الحذر أثناء التنقل في النظام.   new.mta.infoيتم تشجيع العمالء على مراجعة 

يجب على العمالء أيًضا االشتراك في تنبيهات الخدمة في الوقت الفعلي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني. هذه  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9%2Bn5sLDm38TS0fRbR%2Bb14v8My8PkwMnxiFj0ubYjog%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FThruwayTraffic%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5X1koghCC7IKCNDH2kIxH4ZoPQ1R20aRk4fmlX%2BWyrU%3D&reserved=0
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،  Long Island Rail Road Train Time، وتطبيق MYmta: تطبيق MTAقات التنبيهات متاحة أيًضا عبر تطبي
  .Metro-North Train Timeوتطبيق 

  
  هيئة الموانئ

قد تكون قيود السرعة سارية على الجسور، وكذلك على طول الطرق من وإلى  تراقب هيئة الموانئ ظروف الطقس.
يتم تشجيع الركاب عبر مرافق هيئة الموانئ على التواصل مع شركات النقل وشركات الطيران مباشرة للحصول   المعابر.

انئ، يرجى التحقق من  لمعرفة أحدث المعلومات عن مرافق هيئة المو على أحدث المعلومات حول التأخيرات واإللغاءات.
أو تنزيل أحد تطبيقات هيئة الموانئ، بما في ذلك  هيئة الموانئشبكات التواصل االجتماعي، أو االشتراك بتنبيهات 

RidePATH  الذي يوفر تحديثات وتنبيهات لخدمةPATH.  
  

  نصائح السالمة في األحوال الجوية القاسية
  االستعداد

ف على المقاطعة التي تقيم فيها وأسماء المدن القريبة.  • يتم إصدار التحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس القاسية على تعرَّ
  أساس المقاطعة.

ف على الطريق األكثر أمانًا من منزلك أو عملك إلى األرض المرتفعة اآلمنة التي ينبغي أن تتوفر لديك للمغادرة  • تعرَّ
  سريعًا.

  د أفراد األسرة.ضع خطة "هروب األسرة" وتدرب عليها وحدد مكان لاللتقاء في حالة فقدان أح •

لة بجميع األشياء الثمينة ويشمل ذلك األثاث، والمالبس، والممتلكات الشخصية األخرى. ضع  • قم بإعداد قائمة مفصَّ
  القائمة في مكان آمن.

قم بتوفير مخزون احتياطي من مستلزمات الطوارئ التي تشمل الطعام المعلَّب، واألدوية، ولوازم اإلسعافات   •
ن مياه الشرب في حاويات نظيفة ومغلقة.األولية، ومياه    الشرب. خّزِّ

ط لما ستفعله مع حيواناتك األليفة. •   خّطِّ

  توفير راديو محمول ومصابيح يدوية وبطاريات إضافية ومعدات طبخ للطوارئ. •

في حالة انقطاع الكهرباء، قد ال تتمكن محطات الوقود من ضخ الوقود حافظ على مركبتك مزودة بالوقود أو الشحن.  •
  لعدة أيام. ضع طقم لوازم صغير للكوارث في صندوق سيارتك.

 ضعوا مستلزمات الكوارث في متناول اليدين، وتشمل ما يلي:   •

o كشَّافات وبطاريات إضافية  

  جهاز السلكي يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية  ▪

  سعافات األوليةطقم ودليل اإل ▪

  الطعام والماء في حالة الطوارئ ▪

  فاتحة علب غير كهربائية ▪

  أدوية أساسية ▪

دفتر شيكات، ونقود، وبطاقات ائتمان، وبطاقات   ▪
اف اآللي   ماكينات الصرَّ

  
  الفيضانات المفاجئة

  ال تحاول أبًدا القيادة على طريق غمرته المياه. استدر واذهب في طريق آخر.  •

  إذا كنت في سيارتك وبدأت المياه في االرتفاع بسرعة من حولك، اترك السيارة على الفور. •

ل ال تقلل من شأن القوة التدميرية للمياه سريعة الحركة. يمكن لقدمين من مياه الفيضانات سريعة الحركة أن تجع •
  سيارتك تطفو، ويمكن للمياه التي تتحرك بسرعة ميلين في الساعة أن تدفع السيارات عن الطريق أو الجسر.

  
  البرق 
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ثانية أو أقل، فإن البرق قريب بما   30: إذا كان الوقت بين ظهور وميض البرق وسماع الرعد 30-30اتبع قاعدة  •
  دقيقة قبل مغادرة الملجأ. 30البرق األخير، انتظر ابحث عن ملجأ على الفور. بعد وميض  يكفي ليعصف بك.

يضرب البرق األشياء الطويلة. إذا كنت فوق شجرة، فانزل بسرعة تحتها وانحني ألسفل إذا كنت في منطقة   •
  مكشوفة.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى ملجأ، فابتعد عن األشجار. إذا لم يكن هناك ملجأ، فانحني في العراء، وابتعد عن   •
  شجرة بمقدار ضعف ارتفاعها.ال

  
  الزوبعة

إذا كنت خارج المنزل وتم إصدار تحذير من الزوابع، فابحث عن ملجأ على الفور. إذا لم يكن هناك ملجأ قريب،   •
  فاستلقِّ في حفرة أو بقعة منخفضة واحمِّ رأسك بيديك.

داخلية في الطابق السفلي من المبنى.  إذا كنت في المنزل أو في مبنى صغير، فانتقل إلى الطابق السفلي أو غرفة  •
ابتعد عن النوافذ. توفر الخزائن والحمامات والغرف الداخلية األخرى أفضل حماية. اختبئ تحت شيء متين أو غّطِّ 

  نفسك بالفراش.

 إذا كنت في مدرسة أو مستشفى أو مركز تسوق، فانتقل إلى منطقة إيواء محددة مسبقًا. ابتعد عن النوافذ واألماكن •
  الكبيرة المفتوحة. ال تلجأ إلى سيارتك.

 -إذا كنت في مبنى شاهق، فانتقل إلى غرفة داخلية صغيرة أو رواق في أدنى طابق ممكن. ال تستخدم المصاعد  •
  استخدم الدرج بداًل منها. 

  
للمزيد من نصائح السالمة، يُرجى زيارة صفحة موقع نصائح السالمة الخاصة بقسم والية نيويورك لألمن الوطني وخدمات  

  .www.dhses.ny.gov/safety الطوارئ على
  

###  
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