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  הכנות למצבי חירום
  

  הכנות למצב חירום 
  

על . ההכנות לפני מצב חירום הינן הכרחיות על מנת למנוע פאניקה וחרדה מיותרים
המביאה בחשבון את , חירום משפחתיתכן חשוב שכל משפחה תכין תוכנית 

  . ותיערך למצבי החירום השונים, מאפייניה היחודיים
  

  ? מה יש לכלול בתוכנית החירום המשפחתית 
  . הכירו את מצבי החירום האפשריים והסיכונים בצידם• 
  . שוחחו עם בני המשפחה על מצבים אלו ועל דרכי הפעולה בכל אחד מהם• 
    ת שיש לבצע עם התרחשותם של כל אחד ממצבי החירום הכירו את סדר הפעולו• 
  . למדו את בני המשפחה כיצד לפעול. האלה   
  חשוב להתאים את התפקידים . תכננו והגדירו חלוקת תפקידים בין בני המשפחה• 
  . ליכולות של כל אחד מבני הבית   
  יש . חשוב שבני המשפחה ידעו היכן מאוחסנים כל פריטי ציוד החירום המשפחתי• 
  . קבוע מי אחראי לארגון הציוד ולשמירה על תקינותול   
  באילו נסיבות יש , למדו את ילדיכם היכן נמצאות נקודות הגז והחשמל בביתכם• 
  . לסגור את הברזים וכיצד   
  הרשות המקומית וגופים רלבנטיים , רשמו את מספרי הטלפון של ארגוני החירום• 
  . למי להתקשר ומתיחשוב ללמד את ילדיכם . נוספים באזור מגוריכם   
  במקרה שיש צורך , רשמו במקום בולט את דרכי התקשורת בין כל בני המשפחה• 
  . דחוף ליצור קשר   
  או אנשים אחרים יש ליצור קשר במקרה שלא מצליחים /קבעו עם אילו שכנים ו• 
  . להתקשר עם בני המשפחה הקרובים   
  ות את הבית באופן קבעו מהי דרך המילוט הבטוחה ביותר במקרה שיש צורך לפנ• 
  . מיידי   
  קבעו מקום מפגש של בני המשפחה למקרה שחברי המשפחה לא היו ביחד בזמן • 
  כדאי לקבוע נקודת מפגש אחת בקרבת הבית ונקודת . התרחשות מצב החירום   
  . מפגש שנייה מחוץ לשכונה   

  חשוב לשוחח עם . יש חשיבות מרובה לשיתוף פעולה וסיוע הדדי בין שכנים   
  . מצבים אלה ולקבוע דרכי פעולהשכניכם על    
  כדאי לרענן מדי פעם את ! חייבים לתרגל את תוכנית החירום המשפחתית, ולבסוף• 
  . הזיכרון של כל בני המשפחה לפרטי התוכנית   
  
  
  


