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 اطالعات شهروندی به عنوان یک راهنما برای تأمین شخصی

 

 ست؟یچ قطع برق

اغلب پس  یامنطقه یهایاست. خراب یک منطقه رساختیز و برق سرتاسریعمدتاً  تر،یطوالن وقفهء کی قطع برق

 .شوندیتنها پس از چند روز اصالح م یافرامنطقه یهایها قابل اصالح هستند، خراباز ساعت

 شود. زیمتما غمخواری( در منبع قهیدق 15تا  10کوتاه مدت ) یفن یاز خطاها دیبا نیا

 

 دهم؟ صیرا تشخقطع برق چگونه 

 (؟ابانیخ یها چراغدر منطقه من )محل،  ایشود  یبرق فقط در خانه من قطع م ایآ 

 کنند؟ یهنوز کار م نترنتیو ا ویتلفن، راد ایآ 

 

 اورم؟یرا بدست ب یچگونه اطالعات فعل

 (یدیو خورش ی)باطر ویراد 

 نیماش ویراد 
 (لیبلندگو )موبا یها هیصورت لزوم اعالم در. 

 یفعل یصورت وجود، جزوات/بروشورها در 

 ها در نقاط تماس هیاطالع 
 

  

 قطع برق!؟
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 عدم برق در منطقه به چه معناست؟

 

 بدون نور 
 ابانیخ ییاز چراغ مطالعه تا روشنا

 یمدارها ،ییراهنما یها امر در مورد چراغ نیوجود ندارد. ا ابانیخ ایدر خانه  ییبرق، روشنا بدون
مدت زمان  یبرا یدیخورش ی. فقط چراغ هاکندیصدق م زیهمسطح ن یهاو تقاطع ییچراغ راهنما

 هتا به شما کمک کند را دیچراغ قوه کنار تخت نگه دار کی نیکنند. همچن ینور ساطع م یمشخص
 .دیکن دایپ یکیخود را در تار

 

 بدون ارتباط 
 یتماس اضطرار ون،یزیتلو نترنت،یتلفن همراه، تلفن، ا

. دستگاه ستیقابل استفاده ن زیکنند. تلفن همراه ن یو تلفن بدون برق کار نم نترنتیا ون،یزیتلو و،یراد
از  یبدان معناست که تماس اضطرار نیبدون عملکرد هستند. ا زین یخانگ یتماس اضطرار یها

 .ستین ریامکان پذ زین 110و  112اورژانس  یشماره ها قیطر
 

 بدون تراکنش پولی 
 دستگاه های اتومات پول، صندوق، تراکنش های پرداخت، تانک تیل ها

 

خریدبدون    

 غذا، نوشیدنی، سوپرمارکیت، جابجایی کاال
 

 نوشیدنیعرضه آب  تیمحدود 
 دوش، توالت ،یآشپز

را با کاهش فشار  یدنیآب آشام ،یبرق اضطرار یهابا استفاده از پمپ میتوانی، متانمال یشهردار در
 .میآب حفظ کن

شود و به  یم نیتام یبا برق اضطرار زین تانمال خانه فاضالب در مرکز هیفاضالب و تصف یها لوله
شود.  ینم نیتام یپمپاژ و باالبر برق اضطرار یها ستگاهیدهد. در روستاها، ا یکار خود ادامه م

 .کند یچند روز فراهم م یمصرف برق خطوط لوله امکان کار بدون مشکل را برا
 

 بدون وسایل سرد کننده 

 یخچال، فریزر

 چه به صورت خصوصی و تجاری
 

 بدون مرکز گرمی 

  چه به صورت خصوصی

 بدون دارو 
 ماری، افراد بعاجل
 یماندگار یبرا یکاف یتواند حفظ شود. دارو یسفارش دارو نم ستمیو س نیتام رهیبرق، زنج بدون

 .دیروز داشته باش 14حداقل 
از نقاط تماس  یکیبالفاصله به  د،یکن یاستفاده م تهیسیوابسته به الکتر ژنیکنتراتور اکس کیاز  اگر
 .گرفت میخواه لیشما را از خانه تحو زیما ن د،یری. از قبل با ما تماس بگدیبرو
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 مالنتا  ینقاط تماس در شهردار

 میشما ارسال خواه یرا باز کرده و اطالعات را برا ریما نقاط تماس ز ،یصورت قطع برق در کل منطقه شهردار در

ساعته در  24. سپس نقاط تماس دیده بیو کمک محله را ترت دیریکمک تماس بگ یبرا دیتوان یم نیهمچن نجایکرد. در ا

 .دسترس هستند

 

 مکتب ابتدایی مالنتا
Marktstraße 

 
 اطفاییهء دواطلبانهء تیم دورف
Trentseeweg 

 
 اطفاییهء داوطلبانهء کرویس فیلد
Meinsdorfer Weg  

 
 اطفاییهء داوطلبانهء زیفرس دورف
Kreuzweg 

 
 اطفاییهء داوطلبانهء نویکرشن
Hauptstraße 

 
 اطفاییهء داوطلبانهء مالک ویتس زونن
Dorfstraße 

 
 اطفاییهء داوطلبانهء بنز
Waldweg  

 
 اطفاییهء داوطلبانهء نوخل
Zum Großenholz 
 
 
 
 

 

باشید؟حداقل برای دو هفته چه چیزی باید در خانه داشته   
 

 با این  .نگه داشته شود ، حفظ تامین آب آشامیدنی تا زمانی که ممکن است مالتا آب: هدف شرکت خدمات شهری

 .باید تهیه شود برای هر نفرلیتر در روز  2.5وجود، یک منبع اضطراری 

  حبوبات، ماکارونی، غذا: مواد غذایی با عمر طوالنی مانند شیشه ها/قوطی ها )سبزیجات و میوه ها(، غالت و

 ...برنج، نان ترد، شکر، شیر با عمر طوالنی

  (شودبه خوبی تضمین  -پول نقد )مجموع یک خرید هفتگی دو برابر در اسکناس و سکه کوچک! 

 ارو: کابینت دارو و داروهای شخصی و حیاتی )مانند انسولین(د 

 کمک های اولیه صندوق 

 وسایل بهداشتی 

 شمع، کبریت 

  دستیچراغ 

 ی سیار دستیو )باطری یا خورشیدی( یا رادیورادی 

 بطری های اضافی 

 اجاق گاز کمپینگ، خمیر سوخت 

  )غمخواری کنید.در صورت لزوم از حیوانات خانگی )آب، غذا 

 در صورت لزوم چوب برای گرمایش/شومینه، کیسه خواب، پتو، لباس گرم 

  موتر یا ماشیناحتماال همیشه سوخت 

 

 :مهم
 !دیو متفکرانه عمل کن دیآرام باش
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 .افتی مالنتا یشهردار تیو در وب سا ایو کمک در بال یتوان در اداره فدرال حفاظت مدن یرا م شتریاطالعات ب
 

www.bbk.bund.de 
www.malente.de 

 

 !کند یکمک م یهمبستگ
 .دیده لیتشک یبانیپشت ی. گروه هادیصحبت کن گانیخانواده و همسا یاعضا با

http://www.bbk.bund.de/
http://www.malente.de/

