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خاموشی –

 اگر برق قطع شود چه

باید کرد

تدارکات پیشگیری قطع برق طوالنی 

مدت )خاموشی( در مسکن های مشرتک

خاموشی چیست؟برای سواالت بیشرت لطفا با ما متاس بگیرید

منطقه دامه – شپره والد

مدنی و حفاظت مدنی

راهنامی آمادگی در رشایط اضطراری 

و اقدام صحیح در مواقع اضطراری

اقدامات احتیاطی برای قطع برق

درصفحه www.bbk.bund.de می توانید اطالعات 

دقیق و قابل اجرا در مورد محافظت شخصی را بیابید.

دانلود از اداره فدرال برای حفاظت مدنی و کمک 

.)BBK( در رابطه با فجایع

خاموشی یک قطع طوالنی مدت و عمدتاً فرا منطقه 

ای برق و زیر ساخت ها است. محرومیت های 

منطقه ای اغلب پس ازچند ساعت  و خاموشی ها 

فرامنطقه ای پس از چند روز قابل ترمیم هستند.

مشکالت فنی کوتاه مدت )10 تا 15 دقیقه( در 

تغذیه برق میبایستی از این موارد متامیز شوند.

چگونه خاموشی را تشخیص بدهم؟

آیا تغذیه برق فقط در اتاق/آپارمتان من یا در منطقه 

من )محله، المپ های خیابان( قطع می شود؟ آیا 

تلفن، رادیو و اینرتنت هنوز کار می کنند؟
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متاس اضطراری؟ گزارش: 
محل اورژانس کجاست؟
چه اتفاقی افتاده است؟

کی دارد زنگ میزند؟
منتظر سواالت باشید!

پلیس

مرکز کنرتل سم برلین مشاوره تلفنی

خدمات امداد و نجات

خدمات فوری پزشکی

آتش نشانی
به عنوان زیرمجموعه مقام حفاظت در برابر فجایع، 

بخش)Landkreis( مسئول برنامه ریزی و اقدامات 

پیشگیرانه برای محافظت در برابر فجایع میباشد.

ordnungsamt@dahme-spreewald.de

www.dahme-spreewald.info

دفرت نظارتی منطقه دامه – شپره والد

بتهوون وگ ۱۴

۱۵۹۰۷ لوبن )شپره والد(

تلفن: ۰۳۳۷۵ /۲۶ - ۲۱۴۶
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Blackout

محافظت از خود

هنگامی که یک وضعیت اضطراری رخ داده است، برای 

برنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه جامع خیلی دیر شده 

است. رسیدن کمک به زمان نیاز دارد. رفتار صحیح 

در مواقع اضطراری و آمادگی برای آن را حفاظت از 

خود می گویند. محافظت از خود می تواند تا رسیدن 

نیروهای آتش نشانی، خدمات نجات یا حفاظت شهری 

کمک کند تا زمان بگذرد. بنابراین باید به موقع خود را 

با محافظت از خود آشنا کنید.

قطع شدن برق در منطقه دامه-شپره والد به چه معناست؟

فقدان آب آشامیدنی
دوش، رسویس

بهداشتی، آشپزی

فقدان نور
از چراغ مطالعه

تا چراغهای خیابان

فقدان خنک کننده
 فریزرخصوصی و

همچنین در محل کسب

فقدان گرمایش
  خصوصی و

عمومی

فقدان دارو
داروهای اورژانسی،

بیامرهای امراض مزمن

قطع برق

 فقدان ارتباطات
تلفن همراه، تلفن، اینرتنت، 

تلویزیون، متاس اضطراری

فقدان خرید
غذا، نوشیدنی، سوپرمارکت

انتقال کاال

 فقدان تراکنش پولی
خودپرداز، صندوق نقدینگی،
 تراکنش پرداخت پمپ بنزین

حداقل وسایل مورد نیاز  در اتاق /در آپارمتان.

• غذا: غذاهای با عمر طوالنی،

مانند ظروف/ کنرسو )سبزیجات و میوه(، غالت   

و حبوبات، ماکارونی، برنج، نان ترد، شکر، شیر با   

ماندگاری  

• پول نقد )مجموع دو خرید هفتگی به صورت 

اسکناس و پول خرد – در محل امن!(  

• دارو: قفسه دارو و داروهای رضوری شخصی )مانند 

انسولین(  

• محصوالت بهداشتی

• چراغ قوه، باتری یدکی

• رادیو )با تامین انرژی از طریق باطری یا خورشید( یا 

رادیو با استفاده از میل لنگ  

• شارژر خورشیدی گوشی موبایل

• کیسه خواب، پتو و لباس گرم

طرز رفتار

•آرامش

• به ساختامن یا آپارمتان وارد شوید

•در خانه مبانید

•درها و پنجره ها را ببندید

• به همسایگان اطالع دهید، در صورت لزوم کمک کنید

• از آب و چراغ قوه در صورت لزوم استفاده کنید. در اتاق های 

بسته آتش روشن نکنید! خطر آتش سوزی، خفگی و 

مسمومیت وجود دارد!

محل رجوع شام درمحل اقامت مشرتک

اولین محل رجوع همیشه مددکاران اجتامعی در محل اقامت 

اجتامعی یا نگهبانان هستند. از مددکاران اجتامعی مسئول در 

مورد سایر محل های رجوع در صورت بروز بحران پیشاپیش 

اطالعات مورد نظر را کسب کنید. در این محل ها می توانید 

کمک واطالعات کسب کرده و متاس های اضطراری برقرار کنید.

چگونه از خطر هشدار می دهید وچگونه می توانید 

اطالعات کسب کنید؟

KATWARN و NINA هشدار )Applikation( برنامه •

• رادیو یا آژیر

• پخش هشدار از خودروهای آتش نشانی یا پلیس

• توسط مددکاران اجتامعی یا نگهبانان امنیتی


