
ال ترجع إىل منزلك إال عندما توصي السلطات المحلية بأن هذا األمر آمن.

ال تقطع أو تعبر شريط التحذير الموضوع عىل األبواب أو النوافذ لتعليم المناطق
المتضررة إو إذا وضع مفّتش المباني عالمة ملّونة عىل منزلك.

قد يكون هذا الموقع غير آمن لألطفال والحيوانات األليفة، لذا حاول أن تتركهم
لدى أحد األقارب أو األصدقاء بينما تُجري فحص األمان األول لمنزلك.

 

 

افحص منزلك من الخارج للبحث عن خطوط الكهرباء المفكوكة أو خطوط الغاز المكسورة أو الُمعّطلة أو شقوق الخرسانة أو

سقوط الدعامات أو أي ضرر آخر. فقد يُشير وجود ضرر بالخارج إىل مشكلة خطرة بالداخل. إن أمكن، استِعن بمفّتش مباني

ليفحص بنية منزلك قبلما تدخل. 

 
وإذا كان الباب مضغوًطا ال تحاول فتحه بالقوة، فربّما يكون دعامًة لباقي منزلك.

شّم رائحة الغاز. إذا اكتشفت رائحة غاز طبيعي أو غاز بروبان أو سمعت صفيرًا اترك المنزل عىل الفور وابتعد عنه. اّتِصل

بإدارة إطفاء الحريق بعدما تصل إىل مكان آمن.

إذا كان لديك نظام أنابيب غاز البروبان، اغِلق جميع الصمامات واتصل بمزّود غاز البروبان ليفحص النظام قبل استخدامه مرة
أخرى.

ابحث عن الحيوانات مثل القوارض والثعابين والعناكب والحشرات التي ربما تكون قد دخلت منزلك. بينما تفحص منزلك،

اطرق طرقات عالية الصوت باستخدام عصا لإلشعار بأنك موجود.

األشياء التالفة مثل األثاث أو الساللم قد تكون غير ثابتة. ُكن حذًرا للغاية عند الحركة بالقرب منها. تجّنب اإلمساك بأجزاء المبنى

التالفة أو دفعها أو االستناد عليها.
 

والسقف المتدلي يكون ثقيًال وخطرًا. تجّنب المشي تحته أو االصتدام بوسط المنطقة المتضررة فقد يؤدي ذلك إىل سقوط

السقف بأكمله.

األرض المتدلية قد تسقط تحت ثقل جسمك فال تمِش عليها.

إذا كان الجو جاًفا، افتح النوافذ واألبواب لتهوية المنزل وتجفيفه.

إذا كانت الكهرباء منقطعة، استخدم مشعل. ال تستخدم أي شعلة مفتوحة بما في ذلك الشموع لفحص األضرار أو كمصدر
بديل للضوء.

إذا كنَت تستخدم مولّد كهرباء ال تضعه داخل المنزل فقد يؤدي إىل التسّمم بأول أكسيد الكربون.

ُقم باإلصالحات المؤقتة مثل تغطية الثقوب وترقيع الحوائط وإزالة الحطام. احتفظ بجميع اإليصاالت. التقط صوًرا للتلفيات. فقد

تحتاج إليها لتقديم مطالبات تأمينية فيما بعد.

قائمة التحقق الخاصة بالسالمة البنيوية 
تقييم األخطار الُمحتَملة بعد الفيضان

لطلب فحص سالمة المنزل Austin 311اتصل بـ

اتصل بـ911 في حالة الطوارئ التي تهدد الحياة

 قبل دخول منزلك، افحص عناصره البنيوية بدقة وعناية:

redcross.org :المصدر المختصر


