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ما المقصود بها
الزوابع هي أعنف العواصف الطبيعية. وهي تتميز بعمود من الهواء 

سريع الدوران، حيث تتراوح سرعته بين 104.6 كيلومترات 
)65 مياًل( في الساعة و321.9 كيلومتًرا )200 ميل( في الساعة. 
ستتسبب الزوابع الضعيفة في إلحاق ضرر سطحي بالمباني المتأثرة 
بشكل مباشر، في حين يمكن أن تدمر الزوابع القوية جًدا كل شيء 

على امتداد المئات من الياردات في جميع األنحاء. قد تكون الزوابع 
مصحوبة بعواصف رعدية وعواصف استوائية وأعاصير. ويمكن أن 

تظهر فجأة، دون أي تحذير على اإلطالق، وقد تكون غير مرئية حتى يتجمع الغبار 
والحطام أو تظهر سحابة قمعية. يرجى مالحظة أنه ال توجد صفارات إنذار خاصة 

.Fairfax County بالزوابع في

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
ب على االحتماء داخل مكان إقامتك أو مؤسستك التجارية. ❏ تدرَّ

إذا كان ثمة ترقب لحدوث زوبعة، فاستمع باهتمام إلى راديو الطقس أو الراديو 	 
التجاري أو شاهد التليفزيون أو ادخل إلى موقع إخباري على شبكة الويب 

للحصول على معلومات حديثة.
خالل ترقب زوبعة )وليس التحذير منها(، حافظ على أي أغراض موجودة 	 

في الخارج، قد تطير بعيًدا أو تصبح كأنها "قذائف" وتتسبب في إلحاق ضرر، 
آمنة أو أحضرها إلى الداخل.

راقب عالمات حدوث زوبعة، وهي سماء مظلمة أو مائلة إلى اللون األخضر  ❏
وسقوط الَبَرد وغيوم كبيرة وداكنة ومنخفضة وهدير صاخب.

تعلَّم اإلسعافات األولية. ❏

 أثناء حالة الطوارئ )االستجابة(
استمع إلى المعلومات الرسمية. ❏
انتقل على الفور إلى أدنى مستوى من المبنى، إلى غرفة أو رواق داخلي. ❏
ابتعد عن النوافذ والمداخل. ❏
ال تبَق في مقطورة أو منزل متنقل. انتقل على الفور إلى مبنى ذي أساس قوي. ❏
إذا كنت في سيارة، أو لم يكن متوفًرا مكان لالحتماء، فاستلِق في وضعية مستقيمة  ❏

داخل حفرة أو مكان آخر منخفض. ال تحتِم أسفل جسر أو معبر. 
خطط للبقاء في مكان االحتماء حتى زوال الخطر. ❏
راجع قسَمي "انقطاع التيار الكهربائي/التعتيم" و"حاالت الطوارئ الطبية" أدناه. ❏

 بعد حالة الطوارئ )التعافي(
عد إلى المنزل عندما يقول المسؤولون المحليون أن الوضع آمن. ❏
ابتعد عن المباني والبنية التحتية المتضررة. ❏
تواصل مع العائلة واألصدقاء من خالل الرسائل النصية أو باستخدام وسائل  ❏

التواصل االجتماعي.

الزوابع

ملحق األخطار

المصطلحات األساسية
Z ترقب زوبعة يشير إلى الظروف الجوية الحالية التي قد ينتج عنها وقوع 

زوبعة.
Z تحذير من زوبعة يشير إلى رؤية زوبعة أو اإلشارة إليها بواسطة رادار 

طقس.
ن يقيس قوة الزوبعة من خالل سرعة الرياح   Z مقياس فوجيتا المحسَّ

.)EF5 إلى EF0(




