
يعد التخطيط الشامل للحيوانات األليفة وغيرها جزءاً مهماً من االستعدادات لحرائق الغابات في منزلك. 
تقع عىل عاتقك مسؤولية سالمة الحيوانات األليفة وغيرها من الحيوانات. يعد االستعداد أمراً ضرورياً 

لبقائك أنت وحيواناتك عىل قيد الحياة.

كن مستعداً لحرائق الغابات
قم بتجهيز حيواناتك بما في ذلك 

األليفة منها

]3[عناصر البقاء عىل قيد الحياة 
في حاالت الطوارئ

] [  الطعام: أطعمة غير قابلة للتلف تكفي لمدة 
ال تقل عن ثالثة أيام )المعلبة أو المجففة( في 

حاوية محكمة اإلغالق ومقاومة للماء

] [  الماء: ماء يكفي لمدة ال تقل عن ثالثة أيام

] [  األدوية: تُخزن في عبوة مقاومة للماء، وكذلك 
أي احتياجات غذائية خاصة أو مكمالت غذائية

] [  السجالت البيطرية / الطبية: قم بتخزين 
نسخ من أي سجالت طبية أو سجالت التطعيم 

في حاوية مانعة لتسرب الماء بما في ذلك 
اسم الطبيب البيطري ورقم هاتفه 

] [  عدة اإلسعافات األولية: قم بتخزين لفائف 
ضمادة قطنية إضافية وأشرطة ضمادات 

ومقص ومالقط وقفازات مطاطية باإلضافة 
إىل تلك المطلوبة لنفسك

] [  البطانية/مستلزمات النوم: األشياء المعتادة 
مثل البطانية أو األلعاب المفضلة يمكن أن 

تساعد في تقليل التوتر

] [  الصحيات: األشياء المفيدة تشمل 
الصحف والمناشف الورقية واألكياس 

البالستيكية والقفازات والمبيضات 
المنزلية )للتخفيف( للتنظيف

]3[ الهوية
] [  طوق أو عالمة: تأكد من أن يكون اسم 

حيوانك واسمك ورقم هاتفك، وإذا كان هناك 
مكان متاح، عنوانك مرئية بشكل واضح

] [  التسجيل والرقاقة الدقيقة: تأكد من 
تسجيل حيوانك وأن تفاصيل الرقائق الخاصة 

به حديثة 

] [  صورة فوتوغرافية: قم بتخزين صورة حالية 
لحيوانك في حاوية مقاومة للماء، بما في ذلك 

مالحظات حول: السمات المميزة واالسم 
والجنس والعمر واللون 

والساللة. قم أيضاً بتضمين 
صورة لك ولحيوانك معاً 

ألن هذا يساعد في إثبات 
الملكية 

] [  النسخ االحتياطي: 
احفظ تفاصيل الرقاقة 

الدقيقة والتفاصيل 
الطبية والبيطرية 

وتفاصيل االتصال 
الرئيسية وجميع الصور 

إلكترونياً
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]3[ المعدات
] [  مقود قوي أو حزام أو كمامة: باإلضافة 
إىل أي معدات أخرى تساعد في التحكم 

في حيوانك 

قد ال تقبل مراكز اإلجالء الحيوانات األليفة 
والحيوانات الكبيرة في الداخل بسبب لوائح 

الصحة والسالمة ومراعاة األشخاص اآلخرين. 

يتم قبول كالب التوجيه ودعم اإلعاقة. 

خطط الصطحاب حيواناتك إىل صديق مناسب 

أو منزل أحد أفراد األسرة في مكان أكثر أماناً.

] [  األقفاص أو صناديق النقل: وهي لنقل 
حيوانك بأمان وضمان عدم تمكنه من 

الهروب. تأكد من كونها كبيرة بما يكفي 
لتمكينه من الوقوف وااللتفاف واالستلقاء.

إذا ما تم إخالئك
قم بتضمين الحيوانات في تخطيطك واتخذ 

إجراءات مبكرة لحمايتها أو نقلها إىل أماكن 

مناسبة. 

NSW RSPCA
هاتف: 358 278 1300

www.rspcansw.org.au :موقع إلكتروني

وزارة الصناعات األولية في نيو ساوث ويلز
الموقع اإللكتروني: 

www.dpi.nsw.gov.au/emergency

للمزيد من المعلومات حول ما يمكنك القيام به لالستعداد لحرائق الغابات هذا الموسم:

الموقع اإللكتروني الخاص بخدمة مطافئ 

حرائق المناطق الريفية في والية نيوساوث 

NSW Rural Fire Service ويلز

www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

خط معلومات حرائق الغابات

1800 NSW RFS )1800 679 737(

 NSW RFS أقرب مركز 

لمكافحة الحرائق:

Arabic | العربية

http://www.rspcansw.org.au
http://www.dpi.nsw.gov.au/emergency

