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ما المقصود بها
العواصف الرعدية هي أحداث جوية محلية هائلة. تحدث العواصف 

الرعدية بشكل أكثر شيوًعا في الصيف، ولكن يمكن أن تحدث في أي 
موسم. تنتج جميع العواصف الرعدية برًقا، كما أن لديها القدرة على 

إنتاج زوابع ورياح شديدة وَبَرد وحرائق هائلة مدمرة وفيضانات 
مفاجئة – وتكون هذه الفيضانات مسؤولة عن عدد وفيات أكبر من 

العدد الناجم عن أي خطر آخر مرتبط بالعواصف الرعدية.
 يثير البرق قلًقا بشكل خاص بسبب عدم إمكانية التنبؤ به – ويحدث البرق غالًبا 
وراء ما ُيرى أنه العاصفة، ويحدث في بعض األحيان على ُبعد 16.1 كيلومتًرا 

)10 أميال( من سقوط األمطار.

ما يجب القيام به

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

.)NOAA( تدوير من اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
قم بإعداد منزلك عن طريق تنظيف البالوعات والمصارف. ❏
أزل أي أشجار أو أطراف ميتة أو متعّفنة معرضة للسقوط. ❏
حافظ على أي أغراض موجودة في الخارج، قد تطير بعيًدا أو تصبح كأنها  ❏

"قذائف" وتتسبب في إلحاق ضرر، آمنة أو أحضرها إلى الداخل.
افصل قوابس أي معدات إلكترونية.  ❏
اعلم ما إذا كان مكان إقامتك/عملك يقع في منطقة سهول فيضية محددة.  ❏
تقدم بطلب للحصول على تأمين ضد الفيضانات )الحظ أن خرائط الفيضانات  ❏

الصادرة عن الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA( ال تعكس جميع 
المخاطر الناجمة عن الفيضانات سريعة الحركة المفاجئة أو الفيضانات 
"الصفائحية" – وهي األنواع التي تحدث غالًبا بفعل األمطار الغزيرة(.

مع اقتراب التهديد، حدد المكان الذي ستذهب إليه - هل سيكون في الداخل، أم  ❏
ستكون السيارة المغلقة هي أفضل خيار لديك؟

تعلَّم اإلسعافات األولية. ❏
راجع قسَمي "انقطاع التيار الكهربائي/التعتيم" و"حاالت الطوارئ الطبية" أدناه. ❏

 أثناء حالة الطوارئ )االستجابة(
بمجرد رؤية البرق أو سماع الرعد، تحرك فوًرا إلى الداخل أو نحو سيارة مغلقة.  ❏
ابَق بالداخل لحين مرور 30 دقيقة بعد آخر دوّي للرعد.  ❏
إذا كنت تقود سيارتك في أجواء تقل فيها الرؤية، فحاول الخروج من الطريق  ❏

وإيقاف السيارة بأمان. ابَق داخل السيارة وأغلق جميع النوافذ.
إذا لم يكن بإمكانك البقاء بالداخل أو الوصول إلى مبنى آمن، فتجنب األماكن  ❏

المرتفعة واألشجار الطويلة أو المعزولة واألعمدة والسواري واألجسام المعدنية 
الكبيرة )بما في ذلك األسوار ومدّرجات المالعب الرياضية(.

إذا كنت في عرض البحر، فاتجه إلى الشاطئ على الفور. ❏

 بعد حالة الطوارئ )التعافي(
استمر في النشاط الذي كنت تقوم به أو واصل الطريق الذي كنت تسير فيه عندما  ❏

يصبح الوضع آمًنا.
تواصل مع العائلة واألصدقاء من خالل الرسائل النصية أو باستخدام وسائل  ❏

التواصل االجتماعي. 

العواصف الرعدية

ملحق األخطار

المصطلحات األساسية
Z   ترقب عاصفة رعدية يشير إلى احتمالية حدوث عاصفة رعدية في منطقتك.

Z   تحذير من عاصفة رعدية يشير إلى أنه ثمة عاصفة رعدية تحدث حالًيا أو من 
المرجح حدوثها قريًبا.

لمزيد من المعلومات عن 
السالمة من صواعق 
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