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انقطاع الطاقة الكهربائية – 

ماذا تفعل عندما 

تنقطع الطاقة

 إجراءات وقائية لالستعداد لقطع كهرباء 

لفرتة طويلة يف السكن املشرتك

ما هو البالك اوتملزيد من األسئلة يرجى االتصال بنا

 إدارة الحامية املدنية ملقاطعة

دامه شربيه والد

دليل االستعداد للطوارئ واإلجراء 

الصحيح يف حاالت الطوارئ

 إجراءات لالستعداد يف حال

انقطاع الكهرباء

بإمكانكم تنزيل معلومات اضافية للحامية الشخصية 

من الصفحات التالية التابعة إلدارة الحامية املدنية 

واملساعدة يف حال حدث كارثة 

البالك اوت عبارة عن انقطاع الكهرباء لخدمات 

والبنى التحتية لفرتات طويلة منترش يف عدة مناطق. 

قطع للخدمات يف مناطق صغرية ومحلية عادة تستمر 

لساعات قصرية، بينام انقطاع هذه الخدمات املمتدة 

عىل مساحات كبرية تستمر أليام عديدة. يجب التمييز 

بينها و بني إلعطل الكهربايئ لدقائق قليلة )عرش 

لخمسة عرش دقيقة(.

كيف اميز البالك اوت؟

انقطعت الطاقة الكهربائية يف منزيل أم يف الحي الذي 

اسكن فيه؟ هل يشتغل الهاتف والراديو واالنرتنت؟
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مكاملة طارئة؟ اين هو موقع الحالة الطارئة؟
 ماذا حدث؟
من يتكلم؟

انتظر األسئلة!

الرشطة

030 192 40

االسعاف يف حال 
التسمم

0800 11 10 111

خدمة الهاتفية للدعم 
النفيس

األسعاف

الخدمة الطبية املناوبة

اإلطفاء
بصفتها السلطة الحكومية للحامية املدنية، 

 املقاطعة هي املسؤولة عن تخطيط التدابري

الوقائية الالزمة للحامية من الكوارث.

مقاطعة دامه شربيه والد

إدارة التنظيم

Beethovenweg 14, 15907 Lübben )Spreewald(

رقم الهاتف: 03375-262146

يوم الثالثاء: من الساعة 08 - 12 والساعة 13 – 18

يوم الخميس: من الساعة 08 – 12 والساعة 13 – 16

ordnungsamt@dahme-spreewald.de

www.dahmespreewald.info

www.bbk.bund.de



Blackout

حامية الذات

إذ حدثت الحالة الطارئة فسيكون قد فات األوان 

للتخطيط واالستعداد ووصول املساعدة يستغرق وقتاً. 

السلوك الصحيح يف الحالة الطارئة والتخطيط واالستعداد 

للوقاية من تلك الحالة تسمى الحامية الذاتية. بإمكان 

الحامية الذاتية كسب الوقت حتى وصول اإلطفاء أو 

اإلسعاف او الدفاع املدين. لذلك ينصح التعرف عىل 

الحامية الذاتية مقدماً.

ماذا يعني انقطاع الكهرباء ال يف مقاطعة دامه شربيه والد

ال ماء ان كان
 للرشب او االستحامم او

استعامل الحامم او الطبخ

ال يوجد ضؤ
من مصباح القرائة حتى

إنارة الشوارع

ال ميكن التربيد
  بشكل عام )ثالجة،

الفريزر، إلخ(

ال ميكن التدفئة
 بشكل عام

عدم وجود االدوية
 ادوية للحاالت الطارئة،
حاالت االمراض املزمنة

انقطاع الكهرباء

ال ميكن التواصل
عرب الهواتف او االنرتنت او
املكاملات الطارئة وال التلفاز

ال ميكن الرشاء،
املواد الغذائية وال املرشوبات. إغالق

األسواق وإيقاف نقل البضائع بشكل عام

معامالت نقدية. ال 
عرب ماكينات الرصاف اآليل آالت 
املحاسب او الكازيات او غريها

ما الذي يجب ان تخزنه عىل األقل يف غرفتك أو منزلك؟

الغذاء: أغذية طويلة العمر مثل مطربانات/ معلبات   •

)خرضوات وفواكه(، حبوب وبقوليات، معكرونة، أرز،   

خبز مقرمش، سكر، حليب طويل األمد  

مبلغ مايل يكفي مشرتيات ألسبوعان كنقد معدين   •

وورقي محتفظ به بشكل مؤمن  

األدوية: أدوية رضورية أساسية ومنزلية وادوية   •

شخصية كاألنسولني  

• منتجات النظافة

• مصباح يدوي وبطاريات

• جهاز الراديو

)بالبطارية أو بالطاقة الشمسية أو ذو ذراع للتدوير(  

شاحن للهاتف بالطاقة الشمسية   •

أكياس نوم وبطانيات ومالبس دافئة  •

نصائح للسلوك والترصف

• حافظ عىل الهدوء

• ابحث عىل املباين او الشقق 

• البقاء يف املنزل

• أغلق األبواب والنوافذ

• إبالغ الجريان وتقديم املساعدة إذا لزم األمر

• استخدم املاء واملصابيح باعتدال،

وال تشعل النريان يف الغرف املغلقة! هنالك خطر 

نشوب حريق واختناق وتسمم!

مركز التواصل يف السكن املشرتك

نقطة االتصال األولية هي دامئا املوظفني يف السكن 

والحّراس. استفرس اآلن عن  طريق املوظفني 

االجتامعيني املسؤولني عن نقاط واماكن اتصال أخرى 

يف الحاالت الطارئة. هناك تستطيعون الحصول عىل 

املساعدة ومعلومات وعمل  مكاملات هاتفية طارئة.

 كيف يتم تحذيرك من الخطر و

كيف ميكنك الحصول عىل املعلومات؟

)NINA & KATWARN( اب املوبايل نينا وكاتوارن •

• خالل الراديو أو صفارات اإلنذار

• إعالنات من سيارات الرشطة أو اإلطفائية

• من خالل املوظفني أو الحّراس


