نمونه پیام های هشدار و اخطار دهنده
در زیر نمونه هایی از پیام هایی درج شده است که آژانس های هشدار دهنده می توانند به عنوان راهنمایی برای تهیه یک پیام خاص
مربوط به یک مورد اورژانس محلی از آنها استفاده نمایند  .این نمونه ها کامل نیستند .پیام های نهایی همیشه باید متناسب با نیازهای
خاص یک رویداد سریع و بحرانی تنظیم شوند.
نمونه پیامهای مربوط به تخلیه

پیامهای بلند

• این ] [Agencyیک دستور الزامی برای ] [locationصادر کرده است .اقدامات حفاظتی زیر را انجام داده و بالفاصله محل را
ترک کنید؛  .1تمامی اعضاء خانواده را در یکجا جمع کنید .2 .تمام حیوانات خانگی را در یکجا جمع کنید .3 .فقط اقالم ضروری را
جمع کنید . 4 .اطمینان حاصل کنید که داروهای ضروری را به همراه خود داشته باشید .5 .تمامی وسائل برقی و چراغها را در خانه
تان خاموش کنید .6 .درب خانه تان را قفل کنید .مسیر تخلیه عبارت است از .[Evacuation Route] :یک مرکز تخلیه در [Name
] and Location of Evacuation Centerباز است .برای اطالعات بیشتر ،لطفا ً ایستگاه های محلی رادیو و تلویزیون را گوش
کنید ،از ] [urlبازدید کنید ،یا با شماره ] [###-###-####تماس بگیرید.
• ] [Agencyیک دستور تخلیه الزامی برای ] [locationصادر کرده است .اداره خدمات ملی آب و هوا یک هشدار سیل برای
] [locationصادر کرده است .تمامی ساکنین در مناطق تحت تأثیر باید بالفاصله محل را ترک کنند .یک مرکز تخلیه/پناهگاه در
] [locationباز است .برای اطالعات بیشتر به ] [insert resourceمراجعه نمایید .برای آگاهی از جزئیات به روز شده لطفا ً به
ایستگاه رادیوی ] [radio stationگوش دهید.

پیام کوتاه
• دستور تخلیه بخاطر خطر آتش سوزی با گسترش سریع برای ] -[locationهمین االن محل را ترک کنید -جزئیات در وب سایت
] [Agencyدرج خواهد شد
نمونه پیامهای مربوط به پناهگاه در محل

پیامهای بلند

• این ] [Agencyبخاطر پخش مواد خطرناک ،وجود پناهگاه الزامی در محل را برای ساکنین ] [locationاعالم می کند .اقدامات
محافظت از خود را بالفاصله انجام دهید .1 :فوراً به داخل بروید و در داخل خانه یا ساختمان خود بمانید .2 .فقط اگر می توانید اینکار
را سریع انجام دهید ،حیوانات خانگی را به داخل بیاورید .3 .تمامی پنجره ها و درها را ببندید .4 .دستگاههای تهویه مطبوع یا کولرها
و سیستم های گرمایشی دمنده را خاموش کنید .5 .خفه کن بخاری دیواری را ببندید .6 .رادیو ،چراغ قوه ،غذا ،آب و داروها را در
یکجا جمع کنید .7 .فقط اگر یک مورد اورژانسی واقعی دارید با  911تماس بگیرید .به شما اطالع داده می شود که چه زمانی برای
خارج شدن و از سرگرفتن فعالیت های عادی تان امن خواهد بود .برای اطالعات بیشتر ،لطفا ً ایستگاه های محلی رادیو و تلویزیون را
گوش کنید ،از ] [urlبازدید کنید ،یا با شماره ] [###-###-####تماس بگیرید.
• اداره آتش نشانی از تمامی افراد در شعاع ½ مایلی از ] [locationمی خواهد که به داخل بروند و بخاطر پخش مواد خطرناک در
داخل بمانند .در داخل بمانید ،پنجره ها را ببندید ،دستگاه تهویه مطبوع یا کولر را ببندید ،و حیوانات خانگی را به داخل بیاورید.
اطالعات بیشتر بعداً ارسال خواهد شد[link] .

پیام کوتاه
• پخش مواد خطرناک تا شعاع ½ مایلی ] .[locationبه داخل بروید .گوش به زنگ باشید.
نمونه پیامهای آگاهی از وضعیت آب و هوا

پیامهای بلند

• این ] [Agencyبخاطر خطر وقوع سیل ،یک دستور تخلیه الزامی برای ] [locationصادر کرده است .اقدامات حفاظتی زیر را
انجام داده و بالفاصله محل را ترک کنید؛  .1تمامی اعضاء خانواده یا سایر افراد را در یکجا جمع کنید .2 .تمام حیوانات خانگی را در
یکجا جمع کنید .3 .فقط اقالم ضروری را همراه خود بردارید .4 .اطمینان حاصل کنید که داروهای ضروری را به همراه دارید.5 .
تمامی وسائل برقی و چراغها را در خانه تان خاموش کنید .6 .درب خانه تان را قفل کنید .مسیر تخلیه عبارت است از:

] .[Evacuation Routeیک مرکز تخلیه در ] [Name and Location of Evacuation Centerباز است .برای اطالعات
بیشتر ،لطفا ً به ایستگاه های محلی رادیو و تلویزیون گوش کنید ،از ] [urlبازدید کنید ،یا با شماره ] [###-###-####تماس بگیرید.
• اداره خدمات ملی آب و هوا طی  24ساعت آینده در ] [locationوقوع سیل پیش بینی کرده است .پلیس به ساکنین این منطقه توصیه
کرده است که در هر زم ان برای تخلیه احتمالی آماده باشند .اطالعات در ارتباط با نحوه آماده شدن جهت تخلیه در اینجا  hereدرج شده
است .اطالعات به روز شده بعداً به اطالع خواهد رسید.

پیام کوتاه
• اخطار سیل برای ] - [locationازاین محل دوری کنید .برگردید تا غرق نشوید .برای موارد به روز شده ،گوش به زنگ باشید.
نمونه پیامهای مربوط به فرد شلیک کننده یا ضارب

پیام بلند

• این ] [Law Enforcement Agencyوجود یک فرد ضاب یا شلیک کننده را در نزدیکی ] [locationگزارش می دهد .اگر در
نزدیکی ][locationهستید ،به داخل بروید ،و در داخل بمانید ،و اقدامات محافظتی ذیل را انجام دهید .1 :فوراً به داخل بروید و در
داخل خانه خود بمانید . 2 .فقط اگر می توانید اینکار را سریع انجام دهید ،حیوانات خانگی را به داخل بیاورید .3 .تمامی پنجره ها و
درها را بسته و قفل کنید .4 .تنها زمانی که یک مورد اورژانسی واقعی دارید یا اعمال مشکوکی را در محل یا نزدیکی محل تان
مشاهده می کنید ،با  911تماس بگیرید .به شما اطالع داده خواهد شد که چه زمانی دیگر امنیت شما در خطر نیست .برای اطالعات
بیشتر ،لطفا ً به ایستگاه های محلی رادیو و تلویزیون گوش کنید ،از ] [urlبازدید کنید ،یا با شماره ] [###-###-####تماس بگیرید.
• از ساعت  11صبح ،پلیس به عموم توصیه کرده است که از منطقه ] [insert locationدوری کنند .مأموران پلیس در حال
پاسخگویی به یک ضارب یا شلیک کننده هستند .آنهایی که در این منطقه هستند باید سرپناه جسته و تلفن های خود را در حالت بی صدا
قرار دهند .اگر با ضارب یا شلیک کننده مواجه شدید ،بدوید ،مخفی شوید ،بجنگید .برای اطالعات مکمل لطفا ً به ] [linkبروید و
منتظر دستور العمل های بیشتر باشید.

پیام کوتاه
• ضارب یا شلیک کننده ای در نزدیکی ] [locationاست .از این محل دوری کنید ،یا بدوید ،مخفی شوید ،یا بجنگید .برای اطالعات
به روز شده گوش به زنگ باشید.

