••• سالمتك
معلومات حول
األخطار و الحوادث
هذا الكتيب المسمى «سالمتك» متوفر بالكامل باللغة السويدية ويمكن تحميله في شكل «بي دي أف»
( )pdfعلى الرابط  .www.lulea.seالغاية منه بالدرجة األولى هو تزويدك بمعلومات تساعدك
على تفادي الحوادث التي يمكن أن تتعرض إليها في داخل المنزل وخارجه .ما هي األخطار الكبرى
التي يمكن ن تتعرض إليها؟ كيف يمكنك أن تتعرف على أعراض الجلطة الدماغية؟ كيف يجب
عليك أن تتصرف عندما يتعرض شخص ما للدغة ثعبان؟
إليك اآلن ملخص قصير للكتيب «سالمتك».

السالمة في المنزل
يمكن أن تعلق أشياء عديدة في حلق صغير .لذلك يجب عليك أن تنتبه دائما ً لألشياء التي توجد
بالقرب من طفلك .يجب عليك الحرص على أن ال تترك المواد الكيماوية والمواد المشتعلة والمواد
المتآكلة واألدوية ومواد خطيرة أخرى في متناول األطفال ويجب وضعها في مكان آمن والغلق
عليها بقفل .عليك أيضا ً دائما ً أن تتأكد من وجود سدادات على المآخذ الكهربائية والكبالت ومصادر
التيار.
إن حوادث السقوط تعتبر من بين أكثر الحوادث الشائعة عند كبار السن .فتعدّ األرصفة والطرقات
الزلقة والسجادات غير الثابتة وكذلك انعدام االنارة في الطوابق والساللم من أبرز األسباب وراء
الحوادث المنزلية التي كثيرا ً ما تؤدي باألشخاص الذين تعرضوا لها إلى زيارة المستشفى.

الحشرات والزواحف
إن لدغات بعض الحشرات يمكن أن تسبب آالم كبيرة .هذه اللدغات غالبا ً ما تكون بدون خطورة
ولكنها تسبب الحكّ واالنتفاخ .تعتبر األفعى الشائعة الثعبان السام الوحيد في السويد .في حالة
تعرضك للدغة يجب عليك مراعاة تثبيت الطرف المصاب .يجب االتصال بمركز العالج أو
المستشفى للحصول على عالج.

جهاز إنذار ــ 112
عند قيامك باالتصال بالرقم  112حينئذ يقوم الشخص الذي يجيبك بطرح عليك مجموعة من
األسئلة .وفي الوقت الذي تجيب فيه على األسئلة يتم ارسال انذار لمصالح الشرطة واالسعاف أو
مصالح الحماية المدنية .كما أن االسعافات األولية المقدمة خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة التي
تنتظر فيها وصول االسعاف قد تكون مهمة جدا إلنقاذ حياة المصاب أو تفادي حدوث أضرار
كبيرة.
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االسعافات األولية

تعتبر «آلـ ـ آ بي سي»  L-ABCقاعدة جيدة للذاكرة عند االسعاف األولي .حيث توضح هذه
الحروف ترتيب األولويات الذي يجب استخدامه عند الحوادث.
خطر الموت :في هذه الحالة يتواجد الشخص الذي تعرض للحادث في حالة طارئة تستوجب
نقله لتفادي اصابات خطيرة.
التنفس :كيف هي سرعة نبضات القلب وحالة التنفس عند الشخص المصاب؟ يجب استعمال
التهوية الرئوية بواسطة طريقة االنعاش فم لفم عند الضرورة.
النزيف :في حاالت النزيف الشديدة وفقدان كميات كبيرة من الدم يجب وقف النزيف في أسرع
وقت .قم برفع الطرف المصاب عاليا ً ووضع ضمادة على الجرح.
الصدمة :الحرارة واالستراحة والحذر .احرص على عدم تقديم السوائل لشخص تعرض لصدمة
فقد يكون يعاني من اصابات وجروح داخل الجسم التي لم يتم اكتشافها بعد!

اكتشف الجلطة الدماغية مبكرا بواسطة «أكوت» AKUT
الوجه :هل يستطيع الشخص أن يبتسم ويفتح فمه إلظهار أسنانه؟ في حالة يكون الشخص
ال يستطيع تحريك إحدى جوانب فمه ــ اتصل بالرقم !112
أطراف الجسم :هل يستطيع المصاب رفع ذراعيه واالحتفاظ بهما في ذلك الوضع لمدة
 10ثواني؟ في حالة سقوط إحدى الذارعين ـ اتصل بالرقم !112
النطق :هل يستطيع المصاب اعادة لفظ جملة بسيطة مثل «يا له من طقس جميل اليوم».
إذا لم يستطع المصاب النطق بهذه الكلمات وبدأ يغمغم ـ اتصل بالرقم !112
الوقت :كل ثانية تمر يعتبر وقت ثمين.

معرفة السباحة والسفن

عند السباحة :الحرص على عدم السباحة وحيدا ً وأن يكون الشخص دائما ً بصحبة عند السباحة.
السباحة قرب الشاطئ .ال يجب القفز والغوص في االماكن غير المعروفة .ال تسبح تحت الجسور
وأماكن القفز .ال يجب الجري على ضفاف المسبح أو على الجسور .ال يجب استعمال أدوات
االغاثة للعب .في حالة حدوث حوادث يجب الحرص على الحفاظ دائما ً على شيء بين المصاب
والشخص الذي يقدم االغاثة.
على متن السفينة :اجتنب حالة السكر على متن السفينة واستعمل دائما ً سترة النجاة! يجب
دائما ً الجلوس عندما تكون على متن الباخرة أو القارب والتمركز بشكل ال يسبب خلل في التوازن.
التزموا بالعدد المحدد لألشخاص على متن السفينة طبقا ً للحجم .ال يجب تغيير األماكن إال عند
الضرورة .عليك أن تلتزم بالقارب وال تبتعد عنه إذا وقعت في الماء .في حالة اضطرت إلغاثة
شخص وقع في البحر يجب عليك أن تجلب الشخص على مؤخرة السفينة.
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انفجار السد في نهر لوليو Luleälven

التصرف عند حدوث انفجار
قامت بلدية لوليو منذ بضعة سنين بإرسال كتيّب يتناول طريقة
ٌ
كبير في السد عند نهر لوليو .يمكنكن تحميل الكتيّب على الرابط .www.lulea.se

الحرائق

إن جهاز كاشف الدخان يعتبر أداة تأمين رخيصة .يجب عليك تفقد جهاز كاشف الدخان الذي
تستعمله كل سنة .إذا لديك منزل يتكون من عدة طوابق يجب استخدام جهاز كاشف الدخان على
مستوى كل طابق .يمكن خفض عواقب الحرائق عن طريق استعمال مطفأة الحريق .كما أن
الحرائق التي تنشب في المالبس وقماش السرير وعند الطبخ وتحضير الطعام يتم اطفائها بفعالية
تامة بواسطة استخدام بطانية الحريق .كذلك يعتبر استخدام المؤقت الذي له دور في فصل التيار
الكهربائي تلقائيا مثالً عند استعمال ماكينة تحضير القهوة أو المكواة الكهربائية فهو أيضا ً يعتبر
أداة يمكن لرب البيت أن يشتريها وال يندم على ذلك.

حالة األزمة

يتم إعالم عامة الناس خالل الحوادث الكبيرة في لوليو عبر قناة االذاعة المحلية (بي  4نوربوتان
 )P4 Norrbottenوعبر الموقع االلكتروني الرسمي للبلدية .تقوم مصالح البلدية في بعض
الحاالت بوضع تحت تصرف السكان مركز استعالمات عبر رقم الهاتف .0920-45 56 00
كما يتم بث ما يعرف بـ «في أم آ» ( VMAتعني بالغ هام جدا ً لعامة الناس) عبر قنوات االذاعة
والتلفزيون .يمكنك االتصال بالرقم  113 13للحصول على معلومات حول حادث معين.

انقطاع التيار
يمكن أن يحدث انقطاع في التيار لمدة بضع دقائق ويمكن أن يصل إلى  4أيام .عندما يغيب
الضوء في منزلك عليك أن تشرع في تفقد جميع الفواصم .هل هو عبارة عن انقطاع محلي
في منزلك أو في الحي الذي تقيم فيه؟ يجب أن يتوفر في منزلك األدوات التالية :جهاز راديو
ومصباح يدوي وبطاريات والشموع والكبريت وماكينة كهربائية احتياطية ووقود وكيس النوم
وفلتر وفراش وموقد طبخ احتياطي وطعام احتياطي.

بلدية لوليو
إن مسؤولية االعداد عند االزمات الكبرى تقع على عاتق مصالح بلدية لوليو على المستوى
المحلي وتقوم بالتعاون مع السلطات األخرى .في حين يعتبر في غاية األهمية أن يكون
الجميع في البلدية بعلم بما يجب القيام به مثالً عند حدوث الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي
واألخطار األخرى .يعتبر العامل األساسي في المجهودات الخاصة باإلعداد عند حاالت األزمات
الكبيرة هو أن يقوم الفرد بالتحلي بالمسؤولية حول سالمته وسالمة أفراد عائلته بقدر المستطاع،
سواء في الحياة اليومية أو في أيام األزمات االجتماعية .كما أن الدعم والمجهودات األولية تقدم
دائما ً لألطفال والمسنين والمرضى واألشخاص ذوي االعاقات الوظيفية بالدرجة األولى.
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أرقام هاتفية مهمة
• اس أو أس SOS

•
•
•
•
•
•
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رقم االستعالمات الوطني
الشرطة (الحاالت غير الطارئة)
االرشاد الصحي
مصلحة االستعالمات الخاصة باألدوية
رقم االنذار الخاص بالصم والبكم
ابالغ عن ّ
تعطالت بلدية لوليو (الطرقات والمياه وإنارة الطرقات
والعقارات والحدائق والبيئة)،على مدار اليوم
ابالغ عن ّ
تعطالت لوليو إنيرجي (الكهرباء و التدفئة) على مدار اليوم

•
• المساعدة الطارئة في القضايا االجتماعية في النهار
• المساعدة الطارئة في القضايا االجتماعية في المساء وأيام آخر األسبوع
والليل عبر مصالح الشرطة
• رقم الهاتف المخصص لمساعدة األطفال «بريس» BRIS
• رقم الهاتف الخاص بالبالغين التابع لمنظمة «بريس» BRIS
• خفارة دعم ضحايا الجرائم
• مركز االستعالمات الخاص بالتسمم (الحاالت غير الطارئة)
• رقم الخفارة لألطفال المفقودين
• الصديق المناوب
• خط حماية المرأة
• خفارة النساء «إيريس»
• خط الحماية الوطني
• مركز االستقبال االستعجالي للطب النفسي على مدار اليوم
• خفارة الصليب األحمر
• جمعية االغاثة البحرية
• مستشفى سونديربي Sunderby

مواقع الكترونية مهمة
www.112.se

www.lulea.se

www.msb.se

www.nll.se

www.dinsakerhet.se

www.1177.se

www.redcross.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

www.11313.se

www.krisinformation.se
www.civil.se
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113 13
114 14
1177
0771-46 70 10
SMS 112
0920-45 44 44
0920-26 44 00
0920-45 44 75
114 14
116, 111
077-150 50 50
0200-21 20 19
010-456 67 00
116 000
08-702 16 80
020-50 50 50
0920-22 22 23
020-22 00 60
0920-28 27 28
0771-900 800
020-100 200
0920-28 20 00

