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عندما يتعلق األمر بالظروف املناخية القاسية يف كوينزالند، فإنها ليست مجرد مسألة ما 
"إذا" كانت ستحدث بل "متى"

وكلما كنا مستعدون لها ستكون إستعادتنا الستقرارنا أرسع

www.getready.qld.gov.au ُزر املوقع
من أجل املزيد من املعلومات عن الكوارث وكيفية اإلعداد ملواجهتها

ما هو الزلزال؟ 

إن الزلزال عبارة عن إهتزاز لقرشة األرض. 
وترضب الزالزل دون سابق إنذار وقد 

تختلف كثريًا يف شدتها.

قد تتسبَّب العوامل اآلتية يف الزالزل:

☐  قوى وطاقات بركانية تحت األرض.
م الصخور أسفل سطح/طبقة األرض. ☐  تحطُّ

☐  حركة رسيعة عىل مدى خط فالق حايل.
☐  إن معظم وفيات الزالزل تنجم عن األشياء املتساقطة.

أما اآلثار اآلخرى الناجمة عن الزالزل فقد تشمل:

☐  إلحاق األذى والرضر بخطوط الكهرباء والهاتف.
☐  إنبالج وإنفجار أنابيب الغاز ومجارير الرصف الصحي واملياه.

☐  اإلنهيارات األرضية والفوالق وهبوط األرض.
☐  التسونامي.

ر أهمية التواُجد يف منطقة منخفضة والحصول  تذكَّ
عىل غطاء والتماُسك.

www.qld.gov.auلإلستعداد يف كوينزلند و RACQ املصدر: نرشة 

http://www.getthru.govt.nz/disasters/earthquake/ و

كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليك؟
☐  قد تشعر بردود أفعال نفسية أو بدنية شديدة. مثالً، قد يصعب 

عليك الرتكيز أو النوم، قد تشعر بالغضب أو إزدياد يف استهالكك 
للكحول. ومن أجل اإلعتناء باآلخرين الذين تحبهم يجب عليك 

اإلعتناء بنفسك. يجب أن تأكل طعاًما صحيًا وتنام بما يكفي كي 
تبقى عىل تواُصل مع محيطك اإلجتماعي.

☐  هل لديك أطفال؟ ملساعدتهم عىل تجاوز املحنة، حافظ عىل هدوئك 
وعىل الروتني املنتظم وقلِّل من تعرضهم لوسائل اإلعالم واألحاديث 

عن الزلزال وكن إيجابيًا ــ تحدث عن كيف يعمل الناس للتنظيف، 
ساعد األرس يف مجال إحتياجاتها إلعادة بناء مجتماعتها واستمر يف 
طمأنة أطفالك بأنهم آمنون وذلك إذا استمروا يف التعبري عن القلق 

أو املخاوف.
☐  هل لديك حيوانات أليفة أو موايش؟ من األهمية بمكان أن تكون لديك 

ر باملكان  خطط مُسبقة حرًصا عىل سالمتها إزاء حدوث الزلزال. فكِّ
الذي ستحفظهم فيه ونوع الطعام والحركة التي سيحتاجون إليها 
وكيف سيتفاعل هذا الحيوان األليف مع الحيوانات األخرى والناس 

ومعرفة ما إذا كان مركز اإلجالء يسمح بوجود الحيوانات األليفة.
☐  قد تتعرض ممتلكاتك وأغراضك للرضر أو التلف. هل مسكنك 

ن؟ وهل لديك تأمني كي تتمكن من إعادة بناء منزلك أو استبدال  مؤمَّ
وتعويض األغراض؟

☐  هل تقدِّم خدمات رعاية شخصية منزلية لشخص ضعيف من 
املجتمع؟ إن وجود خطة ُمتفق عليها مسبًقا وترتيبات دعم بديلة 

ستؤكد عىل استمرارية الخدمة للحفاظ عىل الشخص آمنا وبصحة 
جيدة.

اإلعداد ملواجهة الزلزال:

 ✓  عليك تحضري منزلك ومصلحتك التجارية: 
اعرف ما هي املخاطر املحلية للزالزل يف منطقتك وُكن مستعًدا لها 

طوال السنة. وال ينفع تثبيت األغراض واألشياء حني حدوث الزلزال 
لكن يمكن أن تستعد له من خالل تثبيت أغراضك التي قد ُتسبِّب األذى 

والرضر إذا تطايرت وتحركت من مكانها.
✓  عليك تحضري جعبة للطوارئ: قم بتحضري جعبتك كل سنة وراجعها 

بإنتظام. إن وجود جعبة إسعاف للطوارئ خطوة هامة يجب اإلعداد 
لها حرًصا عىل النجاة تبًعا لحدوث الزلزال.

✓  عليك التحضري لإلجالء: ناقش السيناريوهات والخطوات املُمكنة مع 
أفراد أرستك وعليك وضع قائمة باألمور التي يجب تفقدها.

د  د جريانك: ُخذ الوقت للتعرُّف عىل جريانك وإحتياجاتهم. تفقَّ ✓  تفقَّ
أوضاعهم كل يوم بعد حدوث الزلزال وأخطرهم بمخططاتك.

✓  خطط الطوارئ للحيوانات األليفة: قد ال يكون ممكنًا أخذ حيوانك 
األليف معك إىل مأوى اإلجالء، لذا يجب التخطيط مسبًقا وإعداد جعبة 

طوارئ خاصة بالحيوان األليف.

ل الستالم اإلنذارات وراقب املذياع: إتصل بمجلسك البلدي كي  ✓  تسجَّ
ل الستالم اإلنذارات والتنبيهات. استمع إىل إذاعة ABC أو محطة  تتسجَّ

تلفزيونية لإلطالع عىل الطقس وآخر التحذيرات أو قم بزيارة موقع 
مكتب األرصاد الجوية.

 قم بتحميل تطبيق
Self Recovery app

ُزر موقعنا يف الشبكة
 www.qld.gov.au/
communityrecovery


