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المصطلحات األساسية
Z ترقب الفيضان يشير إلى احتمالية حدوث فيضان أو فيضان مفاجئ في منطقتك.

Z تحذير من فيضان يشير إلى أنه ثمة فيضان يحدث حالًيا أو من المرجح حدوثه قريًبا. 
إذا نصحك المسؤولون باإلخالء، فقم بذلك على الفور.

Z ترقب فيضان مفاجئ يشير إلى احتمالية حدوث فيضان مفاجئ. استعد لالنتقال إلى 
مكان مرتفع. قد يحدث الفيضان المفاجئ دون أي تحذير.

Z تحذير من فيضان مفاجئ يشير إلى أنه ثمة فيضان مفاجئ يحدث حالًيا. ابحث عن 
مكان مرتفع على الفور وال تنتظر تلقي تعليمات.

Z فيضان المائة عام )أو "قاعدة الفيضان"( يشير إلى فيضان ُيحتمل أن تتم معادلته أو 
تجاوزه بنسبة 1 في المئة في أي سنة معينة، وذلك وفق خرائط الفيضانات الصادرة 

عن الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA(. كذلك يمكن أن يشار إلى قاعدة 
الفيضان على أنها عاصفة المائة عام، وغالًبا ما تسمى المنطقة المغمورة أثناء قاعدة 
الفيضان بسهل فيضان المائة عام، والتي ترتبط عموًما بـ "المنطقة المعرضة لخطر 
فيضان محدد" حيث يتطلب الحصول على تأمين فيدرالي ضد الفيضانات من أجل 

الحصول على قرض عقاري. تجدر مالحظة أن "فيضان المائة عام" يشير إلى 
االحتمالية السنوية لحدوث هذه الفيضانات، وليس إلى الفاصل الزمني المتوقع بينها.

Z فيضان الخمسمائة عام يشير إلى فيضان ُيحتمل أن تتم معادلته أو تجاوزه بنسبة 
0.2 في المئة في أي سنة معينة، وذلك وفق خرائط الفيضانات الصادرة عن الوكالة 

الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA(. تسمى المنطقة المغمورة أثناء فيضان 
الخمسمائة عام بسهل فيضان الخمسمائة عام. تجدر مالحظة أن "فيضان الخمسمائة 

عام" يشير إلى االحتمالية السنوية لحدوث هذه الفيضانات، وليس إلى الفاصل الزمني 
المتوقع بينها.

ما المقصود بها
الفيضان هو أحد أكثر األخطار شيوًعا في Fairfax County. يمكن أن 

ُيشكِّل الفيضان مصدر إزعاج أو يصبح كارثة، وذلك حسب عمقه وسرعته 
المتجهة. كن مستعًدا لمواجهة الفيضان بغض النظر عن المكان الذي تعيش 
فيه، ولكن على وجه الخصوص، إذا كنت تعيش في منطقة منخفضة السطح 

أو بالقرب من مسطح مائي أو مجرى مائي من أحد السدود أو في مناطق 
أخرى ُيعَرف أنها تعرَضت للفيضان خالل عواصف سابقة.

ما يجب القيام به

 قبل حالة الطوارئ )االستعداد/التخفيف(
ل في Fairfax Alerts واحصل على راديو طقس يعمل ببطارية أو  ❏ سجِّ

.)NOAA( ذراع تدوير من اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
قرر مبكًرا ما إذا كنت ستخلي المكان وإلى أين ستذهب إذا تلقيت أمًرا  ❏

بالمغادرة أو اخترت ذلك.
قم بإعداد منزلك عن طريق تنظيف البالوعات والمصارف. ❏
افصل األجهزة الكهربائية.  ❏
اعلم ما إذا كان مكان إقامتك/عملك يقع في منطقة سهول فيضية.  ❏
تقدم بطلب للحصول على تأمين ضد الفيضانات. ضع ذلك في الحسبان  ❏

حتى وإن لم تكن في منطقة السهول الفيضية المعرضة لفيضان المائة عام 
)حددت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA( "المنطقة الخاصة 
المعرضة ألخطار الفيضان"( - إذ إن العديد من الفيضانات األخيرة قد 

تجاوزت إشارات فيضان المائة عام وحتى فيضان الخمسمائة عام!
تعلَّم اإلسعافات األولية. ❏
راجع قسم "حاالت الطوارئ الطبية" أدناه. ❏

 أثناء حالة الطوارئ )االستجابة(
استمع إلى المعلومات الرسمية. ❏
إذا وجدت ارتفاًعا في مستوى المياه، فانتقل على الفور إلى مكان مرتفع.  ❏
ال تلمس المعدات الكهربائية إذا كنت مبتاًل أو تقف في المياه.  ❏
ابتعد دائًما عن مياه الفيضان. ❏
ال تُقد السيارة عبر الطرق المغمورة بمياه الفيضان، حتى إذا كانت سيارتك ذات  ❏

ارتفاع عاٍل وحتى إذا بدت المياه ضحلة - "غّير مسارك، حتى ال تغرق". 
ابتعد عن األسالك الكهربائية الملقاة على األرض لتجنب خطر الصدمة أو  ❏

الصعق بالكهرباء.

 بعد حالة الطوارئ )التعافي(
عد إلى المنزل عندما يقول المسؤولون المحليون أن الوضع آمن. ❏
تجنب السير أو القيادة عبر مياه الفيضانات. ❏
ال تشرب من مياه الفيضان. ❏
ال تشرب من منزل غمرته مياه الفيضان أو تغتسل به حتى يتم اختبارها والتأكد  ❏

من أنها آمنة لالستخدام. 
تخلص من المياه الراكدة التي قد يتكاثر فيها البعوض. ❏
ال تأكل أي طعام لمسته مياه الفيضان. "إذا ساورك شّك بخصوصه، فتخلص  ❏

منه".
تخلص من جميع العناصر المسامية التي تبللت لمدة تزيد عن 48 ساعة، وال  ❏

يمكن تنظيفها وتجفيفها جيًدا. حيث يمكن أن تظل هذه العناصر مصدًرا لنمو 
العفن ولذا يتعين إخراجها من المنزل.

تواصل مع العائلة واألصدقاء من خالل الرسائل النصية أو باستخدام وسائل  ❏
التواصل االجتماعي. 

الفيضان

ملحق األخطار

لمعرفة ما إذا كان العقار الخاص بك يقع في 
 منطقة فيضانات أم ال، تفضل بزيارة 
msc.fema.gov/portal/search
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