
 تحذيرات عامة

ممنوع التوقف
 ،يُمنع توقف المركبات على طول الطرق من أجل عدم إعاقة وصول سيارات الطوارئ في حالة حدوث انفجار

داخل المنطقة التي تم إخالؤها
 لتجنب إلحاق الضرر بالمركبات بعد وقوع انفجار محتمل، يوصى بإيقاف السيارات خارج المنطقة التي سيتم

إخالؤها.
            يوصى، إن أمكن، بتحويل مكان السيارة في اليوم السابق

النقل العام
داخل المنطقة، تم تعليق الخطوط الحضرية وخطوط الضواحي

سيتم استعمال حافالت خاصة مجانية لمراكز االستقبال
الصيدليات

 تأكد من حصولك على األدوية الالزمة. خالل النهار، تفتح الصيدليات المناوبة أبوابها خارج المنطقة التي سيتم
إخالؤها
األماكن العامة والمتاجر

 في منطقة اإلخالء، يتم إغالقها خالل مراحل التفكيك )مع مراعاة أي قيود أخرى تتعلق بحالة الطوارئCovid-
19)

موزعات الوقود
 الخدمة المتعلقة بالتزويد بالوقود العاملة خارج المنطقة2في Lمايو، سيتم فتح مراكز 

يعمل بشكل كامل Vicenza مستشفى فيتشنزا
:الرقم المجاني للمعلومات والتقارير والحجوزات لمراكز االستقبال

أرقام لالتصال فقط في حالة الطوارئ

115                                                                      رجال اإلطفاء  
118                                                            )SUEM(   الطوارئ الصحية  
113                                  الشرطة
112 كاربينيري                                          
الشرطة المالية                                                              117

    يوم القنبلةيوم القنبلة
اإلخالء من أجل التفكيكاإلخالء من أجل التفكيك

2021 مايو 2األحد 

 لفيتشنزا. في حالة حدوث انفجار، في وسط المدينة القديمةتم العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية 
 متًرا من الموقع.450ستكون هناك عواقب وخيمة تصل إلى مسافة 

 صباًحا يوم األحLLد9ستواصل فرق تفكيك القنابل التابعة للجيش اإليطالي عمليات نزع فتيل القنبلة بدًءا من الساعة 
 متًرا من نقطة تواجد القنبلة.450. وسيتعين إخالء جميع المباني والطرق داخل دائرة قطرها 2021 مايو 2

  صباًحا�8من اإللزامي أن يكون الجميع خارج المنطقة التي سيتم إخالئها قبل الساعة� 

 صباًحا، ستراقب قوات الشرطة عدم وجود أي شخص داخل المنطقة التي سيتم إخالؤها. نظرا إلى 8من الساعة 
الخطر المحتمل المرتبط بتفكيك القنبلة، سيتم إبعاد أي شخص ال يمتثل ألمر اإلخالء، وفقًا للقانون.

للمعلومات والتقارير والحجوزات لمراكز االستقبال، اتصل على الرقم المجاني:

 12.30 -9.00من االثنين إلى الجمعة 
 مساًء17.00 إلى 15.30الثالثاء والخميس أيًضا من الساعة 

17.00-15.30 و12.30-9.00 مايو 1السبت 
  17.00 -6.00 مايو 2األحد 

أبريل 22مراكز االستقبال - الحجوزات قبل 

يجب على أي شخص يرغب في أن يتم استضافته في مراكز االستقبال التي تنظمها البلدية أثناء 
 أبريل عن طريق االتصال بالرقم المجاني22عمليات تفكيك القنبلة أن يقوم بالحجز قبل 

 أو عن طريق ملء االستبيان المتواجد في الموقع اإللكتروني 800-127812
www.comune.vicenza.it

REGIONE DEL VENETO Prefettura di
Vicenza



  منطقة لإلخالءمنطقة لإلخالء

)

    للتحقق بدقة مما إذا كان منزلك أو نشاطك االقتصLادي يقLع داخLل منطقLة اإلخالء، ادخLل اسLم الشLارع في النمLوذج
www.comune.vicenza.itالمتواجد في الموقع 

األشخاص الذين ال يتمتعون باالكتفاء الذاتي وبالضعف وذويL المرض الخطير

سيتم االتصال مباشرة باألشخاص الذين ال يتمتعون باالكتفاء الذاتي والضعفاء والمصابين بأمراض خطيرة والذين 
يحتاجون إلى مساعدة خاصة خالل اإلخالء من قبل مكاتب البلدية للحصول على معلومات مفصلة عن اإلخالء.

فيجب اإلبالغ عن وجLودإذا كانت هناك حاالت من هLذا النLوع داخLل األسLر، ولكن مكLاتب البلديLة ليس على علم بهLا، 
 على الرقم المجاني.مثل هذه المشكالت الحرجة في أقرب وقت ممكن

التحويل إلى مراكز االستقبال

تم تحديد نقطة تجميع تنطلق منها الحافالت إلى مراكز االستقبال ألولئك الذين اختاروا أن يتم استضافتهم في 
 أبريل  22تتم الحجوزات قبل المباني التي أقامتها البلدية، حيث يتم توفير خدمة استقبال وتقديم الطعام مجانًا )

 ( 127812-800 على الرقم المجاني

 في اتجSSاه مركSSز االسSSتقبال، وفي نهايSSة حالSSة8.00 إلى 7.00سSSتتم خدمSSة النقSSل المجSSاني من السSSاعة 
الطوارئ، لمدة ساعة واحدة في اتجاه وسط المدينة القديم.

رقم نقطة الجمع  الوجهة
1 vialeمحطLLLة توقLLLف الحLLLافالت في   Veneziaام مكتبLLLأم( 

البريد(
 مركز االستقبال

2 p.zzaمحطLLLة توقLLLف الحLLLافالت )  de  Gasperi LLL)viale
Roma

مركز االستقبال

 بالوسLائل الخاصLة. يجب حجLز خدمLة المطعمالمعSرضيمكن أيًضا الوصول إلى مركزL االستقبال الLذي أقيم في 
 أبريSل أو عن22 قبSل 127812-800االتصSال بSالرقم المجSاني المجانيLة بLأي حLال من األحLوال عن طريLق 

www.comune.vicenza.it طريق ملء االستبيان المتواجد في الموقع

الرقم األخضر المجاني

http://www.comune.vicenza.it/


برنامج

        بدء أنشطة تعطيل شبكة الغاز والكهرباء في المنطقة التي سيتم 5.30 الساعة 
إخالؤها بالكامل.

مرحلة اإلخالء
ستطلق صفارات اإلنذار لتذكير المواطنين بمغادرة المنطقة المتضررة.       7.00   الساعة 

إغالق طرق الوصول إلى المنطقة. الدخول ممنوع، سيكون من      7.15الساعة 
الممكنL فقط   الخروج من منطقة اإلخالء.

إنهاء عمليات اإلخالء وبدء مراقبة الشرطة على المنطقة.      8.00الساعة 
، سيتم إبعاد أي شخص يتم العثور عليه داخل 8.00بعد الساعة 

المنطقة التي سيتم إخالؤها.

يعد االمتثال للجداول الزمنية أمًرا ضروريًا للسماح بإكمال العمليات في الموعدL المحدد.

بدء عملية التفكيك

        بمجرد إخالء المنطقة، سيبدأ عمل فرقة المتفجرات. ستتم اإلشارة إلى بدء عمليLLات إبطLLال9.00الساعة 
مفعول القنبلة من خالل أصوات صفارات اإلنذار

 ساعات، باستثناءS األحداث غير المتوقعة7Sستستمر العملياتS قرابة 

إنهاء العمليات

سيتم اإلبالغ عن انتهاء العمليات وبالتالي إمكانية العودة إلى المنازل:

بواسطة صوت صفارات اإلنذار

من خالل أفراد الحماية المدنية المتواجدين في نقاط التفتيش ومراكز االستقبال

 من خالل موقع الشركةwww.comune.vicenza.it على القنوات ،Twitter:االجتماعية  @
cittadivicenza؛ فيسبوك @cittadivicenza ؛ Instagram @comunedivicenza  وعن طريق الرقم

127812-800المجاني 

 من خالل خدمة التنبيهSMS للتسجيل، أرسل رسالة SMS  بكلمة 7338475 392 إلى الرقم BOMBA واسمك
ولقبك وعنوانك

من خالل مواقع الصحف والراديو والتلفزيون المحلي

ال يمكن تأجيSSل اإلخالء إال في حالSSة الظSSروف الجويSSة السSSيئة، والSSتي سSSيتم اإلبالغ عنهSSا في األيSSام السSSابقة  ليSSوم
مايو.2

طريقة االخالء

.8.00سيتم تحديد منطقة اإلخالء بحواجز الطرق التي ستدخل حيز التشغيل في الساعة 

 مايو 2يجب على أي شخص يدخل المنطقة المراد إخالئها من أجل إخراج األقارب أو األصدقاء صباح يوم األحد 
 صباًحا.7:15يمكنه القيام بذلك قبل الساعة 

بعد هذا الوقت، لن يُسمح إال بالخروج من المنطقة.

المواطنLون مLدعوونL للحLد من اسLتخدام الهواتLف المحمولLة قLدر اإلمكLان ألن خطLوط الهLاتف يمكن أن تعLاني من
مشاكل الحمل الزائد. ال تنسوا أن خدمات اإلنقاذ العامة تستخدم شبكة الهاتف المحمول أيًضا.

في حالة وجود نتيجة سلبية

تعليق العملية ألسباب فنية
 يمكن اإلبالغ من أجل العودة للمنزل عبر خدمة التنبيهSMS ومن خالل موقع البلدية والقنوات 

االجتماعية ومراكزL االستقبال والتلفزيون والراديو والرقم المجاني.

فشل عملية التفكيك )انفجار(
 ستبقى المنطقة التي تم إخالؤها مغلقة: من الضروري ترك طرق الوصول إلى المنطقة التي تم

إخالؤها خالية لمركبات الطوارئ وعدمL االقتراب من نقاط التفتيش
 ،لمعالجة حالة األزمة من خالل خدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة Lسيتم إصدار األحكام الالزمة

ومن خالل موقع البلدية والقنوات االجتماعية، ومراكز االستقبال، والتليفزيون، والراديو ، والرقم 
المجاني.

تحذيرات لألنشطة التجارية

تذكروا أن تجعلوا األنظمة آمنة، مع إيالء اهتمام خاص لوجود سوائل و/ أو غازات قابلة لالشتعال، ومواد سامة و/•
أو متفجرة

إجراء نسخ احتياطي أمني للبيانات الموجودة في أنظمة الكمبيوتر من أجل منع ضياع البيانات بعد انقطاع التيار •
الكهربائي لفترة طويلة

يُنصح بالضغط على النوافذ باستخدام أغشية الصقة )على سبيل المثال، شريط الخاص بالصناديق(•
تأكد من الحفاظ على سلسلة التبريد•



في االيام السابقة

تأكد من عدم الحاجة إلى مفتاح للوصول إلى عدادات الغاز إلغالقها / إعادة فتحها في يوم اإلخالء

قبل مغادرة المنزل

ينصح بارتداء مالبس مناسبة لظروف الطقس•
أدخل أواني الزهور أو األواني المعلقة الموجودة على الشرفات والمسطبات داخل المنزل•

تحقق من اإلغالق المحكم للمجمدات والثالجات•
تحقق من إغالق صنابير المياه•

أغلق حنفيات الغاز لألجهزة: الفرن، المرجل، سخان المياه بالغاز•
ال تترك أشياء هشة على الرفوف •

من الممكن اصطحاب الحيوانات األليفة الصغيرة إلى مركز االستقبال. يجب أن توضع القطط في •
ناقالت خاصة وأن توضع الكالب بالمقود وبكمامة؛L تذكر إحضار وعاء وماء وطعام.
 

   متًرا  150  إذا كنت في دائرة إشعاع 

تغطية الزجاج باستخدام األغشية الالصقة )على سبيل المثال، الشريط الالصق للصناديق( وترك من الضروري 
النوافذ مفتوحة لتقليل آثار كسر الزجاج بعد حدوث انفجار محتمل.

.يُنصح بفصل األجهزة واألجهزة المنزلية من التيار الكهربائي
 

   متًرا  450   إلى   151  إذا كنت في منطقة الشعاع من 

 من المستحسن أن يتم لصق الزجاج بأغشية الصقة )مثل شريط التغليف الخاص بالصناديق( لتقليل آثار كسر
الزجاج بعد حدوث انفجار محتمل.

:لLتعلة مثLل مشLتي يجب أن تظLك الLتثناء تلLائي، باسLار الكهربLة من التيLزة المنزليLزة واألجهLيُنصح بفصل األجه
الثالجات والمجمدات والضواغط والمضخات وإمدادات الطاقة غير المنقطعة.

 عند الخروج من المنزل
نصائح حول أشياء ال يجب نسيانها:

األدوية المعتادة

األطراف االصطناعية )السمع، األسنان ، إلخ( ، النظارات

مفاتيح المنزل

شاحن ، سماعات األذن L،شحن الهاتف المحمول

).أشياء أساسية لألطفال )مالبس، حفاضات ، ألعاب صغيرة ، إلخ

وثائق الهوية

بطاقة التأمين الصحي

تذكر:

إطفاء األنوار

أغلق الباب األمامي للمنزل

غلق الصنبور الرئيسي للغاز

عند العودة للمنزل
قبل تشغيل األنوار بالداخل، تحقق من عدم وجود رائحة الغاز

 في حالة وجود رائحة غاز، أغلق صنبور جهاز القياس على الفور، وال تقم بتشغيل أي مفاتيح أو ألسنة اللهب
واتصل بشركة الغاز

افتح صنبور عداد الغاز مرة أخرى L،إذا لم تكن هناك مشاكل

)إعادة فتح صنابير األجهزة )التي كانت مغلقة قبل مغادرة المنزل

 تحقق، لبضع ثوان، من أن اللهب ال ينطفئ بسبب تأثير أي جيوب هوائية متكونة في النظام واألداء الصحيح
للجهاز،L وال سيما انتظام شعلة الموقد

تأكد من وجود كهرباء

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، افحص المفاتيح الداخلية وقواطع الدائرة

إذا كانت في حالة جيدة، فتحقق من المفتاح الرئيسي لجهاز القياس الكهربائي

في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء


