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 (SES) "خدمة طوارئ الوالية"رسالة من  – (FLOODSAFE) "السالمة أثناء الفيضانات"

 مياه الفيضانات ليست مأمونة

 تسبب الوفاة قدمياه الفيضانات 

 ال تقم أبدًا بقيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو المشي أو اللعب في مياه الفيضانات

  المنزل هروبك منعند مهمة وثائق هوية فوتوغرافية وأوراق وصور أية خذ معك 

 أخبر أصدقاءك وجيرانك في المنطقة عن خطر الفيضان

 ثةقد تحتوي مياه الفيضانات على مخلّفات ومواد كيميائية ومياه ملّو

 بالطرقات أضرارًاُتلِحق مياه الفيضانات  قد

 ال انعزالك عن العالم الخارجيقد يستمر الفيضان لعدة أيام أو أسابيع، فكن جاهزًا الحتم

 احترس من األفاعي والعناكب والحيوانات البرية

 وجافة إذا نصحتك خدمات الطوارئ بذلكاذهب إلى أماكن مرتفعة ومأمونة 

 500 132للحصول على مساعدة طارئة أثناء الفيضانات والعواصف اتصل على الرقم 

 000في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة اتصل على الرقم 

 حاالت الطوارئهروب من المنزل في جّهز خطة 

 تابع االستماع إلى تحذيرات الطوارئ عبر اإلذاعة

 تضمنت طوارئ حقيبةجّهز 

  مهمةأية أوراق ووثائق 

 مذياع يعمل بالبطارية 

 رزمة إسعافات أولية 

  َجيبمصباح 
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