
 ئ الطوار مرشد 
 
 

 ، ن  السيدات المواطنات والسادة المواطني 
 

ة حول االستعداد خذة تانود إعالمكم من خالل هذه النشر
ّ
  لألزمات والكوارث.  الُمت

 
  . إليكم  وتقديم المعلومات الالزمة  حمايتكم بأفضل طريقة ممكنةكل ما يلزم من أجل  غوستافبورغ  -مدينة غينسهايم  تتخذ 

 
  
ة أنفسكم. تجدون االعتناء بة يلوقت ذاته من المهم تحمل مسؤول افن   هذه النشر

  . الصدد هذا الالزمة ل المعلومات فن
 

   
ا إىل الدليل المجانن

ً
     بشكٍل صحيح  مواجهة حاالت الطوارئ والترصف للتأهب لكما نشي  أيض

ه  ، و حاالتهذه الفن الذي نشر
  حاالت الطوارئ.  

عىل    -  للمراجعة الذاتيةعىل قائمة    حيث يحتوي الدليلالمكتب االتحادي للحماية المدنية واإلغاثة فن
: . ويمكن العثور عىل الدليل عير ا-سبيل المثال ال الحرص  www.bbk.bund.deلرابط التاىل 

 
البلدية مجالس  من  الدليل  من  المطبوعة  النسخة  عىل  الحصول  ن أو  (  Rathaus)  يمكن  المواطني  خدمات    مكاتب 

(Bürgerbüro) . 
 
 
 

 صافرات اإلنذار  عير التحذير 
 

صفارة   لصوت  االنتباه  وعليكم  وجود كارثة.  من  محذرة  المدينة  أنحاء    كل 
فن اإلنذار  صافرات  "تحذير  تنطلق  اإلنذار 

ا لمدة دقيقة واحدة. 
ً
ا وهابط

ً
". وبخالف إنذار الحريق ستسمعون عواًء مستمًرا ومتصاعد ن   المواطني 

 
 :  
  هذه الحالة ُيرجر اتباع اآلن 

 فن
 

ل ن   • الحفاظ عىل الهدوء والبقاء بالمين
 • غلق النوافذ واألبواب. 

  ، أو ال Radio FFHأو  HR 3• تشغيل الراديو )عىل المحطات: 
نامج المسان   (. ARDذاعة إل ير

 مكير الصوت.  لإلعالنات المذاعة عير • االنتباه 
  حاالت الطوارئ فقط 

 الحوادث أو الحريق أو ما شابه واستخدام أرقام الطوارئ فقط.  مثل• استخدام الهاتف فن
 
 
 

  حاالت الطوارئ اإلبالغ عنمراكز 
 

مراكز    سنؤسس فإننا    ،أو ال يمكن استخدام شبكة الهاتف أو الجوال بسبب انقطاع الكهرباء   ئالطوار إذا لم تعمل خطوط  
    تحاالت الطوارئ. إذا كانلإلبالغ عن 

 عير لديكم حالة طوارئ عاجلة والت 
ً
  112أو  110االتصال بالرقم  تبلغون فيها عادة

     اإلبالغ عن حالةفهناك إمكانية إجراء مكالمة الطوارئ/ 
تصلوا لتبلغوا عن انقطاع  . لكن ال ت بالمدينةأماكن عدة  الطوارئ فن

ورة.  اإلبالغ! فهذا يشغل الخطوط ومراكز الكهرباء   دون ضن
 

 

  

http://www.bbk.bund.de/
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 ( Rathaus Ginsheim) مجلس بلدية غينسهايم
Schulstraße 12  

 
  ، غينسهايمKita VIIIروضة 

„Die Villa“،  
Anne-Frank-Straße 9 

 
 ( Feuerwehhaus) اإلطفاء

  غينسهايم،
Sankt-Florian-Straße 1 

 
  ، غوستافبورغKita Vروضة 

„Die Mainpiraten“،  
Virchowstraße 3 

 
  ، غوستافبورغ Kita VIIروضة 

„Lummerland“ ،  
Pestalozzistraße 10 

 
 ( Feuerwehhaus) اإلطفاء

  غوستافبورغ
Beethovenstraße 24 

 
 

 مركز الرعاية 
 

  حاالت الكوارث الشديدة فإننا  
 فن

ّ
     سنعد

  مجلس بلدية غينسهايم، الكائن فن
رعاية  ل  ا ، مركزً Frankfurter Straße 39فن

أو  ا منازلهم    
فن البقاء  بمقدورهم  ليس  الذين  والتدفئة  ستكون  و .  مساكنهمألشخاص  خاء  واالسي  للنوم  إمكانيات  هناك 

 . ن  بالمكان خدمات طبية وخدمات إنقاذ.  وتوجد والرعاية األولية للمحتاجي 
 
 
 

 :  الكوارث ه 
  متواصل• انقطاع الكهرباء بشكل 

ة   • حرائق كبي 
 وارث طبيعية ك• عواصف شديدة أو  

  ات• فيضان
 

 ماذا أفعل عند انقطاع الكهرباء؟ 
 . للكهرباء  مصابيح واألجهزة األخرى المستهلكة• فصل مفاتيح ال

 • ابقاء الثالجات والُمجِمدات مغلقة قدر اإلمكان. 
 

 إعالنات مكير الصوت 
ورة فإننا نعلمكم حول المواضيع الهامة من خالل مكير الصوت بصورة متواصلة.   عند الرصن

 
 ساعدوا بعضكم البعض! 

 يمكنكم تقديم المساعدة بأنفسكم؟ساعدة عاجلة أو هل محتاج هناك من يهل 
  
 أوقات الكوارث.  إن التآزر االجتماع  ومساعدة اآلخرين أمران مهمان فن



3 

 

 
 أنفسكم بصورة صحيحة واحموا كونوا عىل اطالع دائم  

 
ثةتعتير المعلومات الموثوقة  

ّ
  أوقات األزمات. لذا عليكم    والُمحد

  استخدام تطبيقات التحذير مثل من العناض الهامة فن
hessenWARN    أوKATWARN    أوNINA    حالة انقطاع الكهرباء فيمكن لشبكة  

الهواتف  للحصول عىل المعلومات. وفن
ا ب المحمولة

ً
طاريات احتياطية أو جهاز راديو يعمل  بأن تتأثر بذلك. لذلك احتفظوا دائًما بجهاز راديو يعمل بالبطارية وأيض

ا استخدام 
ً
ل. ويمكن أيض ن   المين

  تعمل بالطاقة الشمسية أو أجهزة الراديو  بذراع تدوير فن
  أجهزة الراديو الت 

 السيارات. فن
ة طويلة ولكن يجب عليكم     لفي 

  حالة انقطاع التيار الكهربان 
ب من خالل شبكات ماينتس حت  فن تؤمن مصادر مياه الشر

تيبات الالزمة لمواقف مختلفة.   اتخاذ الي 
 
 

ل:  ن خزن بالمين
ُ
 مستلزمات هامة ت

 
وبات  / مواد غذائية يمكن تخزينها بسهولة )لعدة أيام(  • مشر

 • موقد تخييم / باور بانك مشحون
 • األدوية الشخصية / صندوق اإلسعافات األولية / مستلزمات النظافة الشخصية 

 بح جيب / راديو يعمل بالبطارية أو بذراع تدوير ا• مص
 • بطاريات / شموع / أعواد ثقاب / قداحة 

 • أموال نقدية
 للطقس البارد• أعطية / مالبس 

 • علبة مياه / حافظة مياه 
 • طعام الحيوانات )عند الحاجة(

 
 

 اللغات األخرى: 
 

نت الخاصة بمدينة غينسهايم  غوستافبورغ: -يمكن العثور عىل هذه المعلومات بلغات أخرى عىل صفحة اإلني 
 

 يمكن تحميل هذه البيانات بلغات أخرى: 
 


