ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՀԱՐԵՎԱՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՔԻ

ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
ԱՂԵՏԻՆ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԱՌԱՋԻՆ ԺԱՄԻՆ

ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԿԱՑԱՐԱՆ
Խնամք հարևանների նկատմամբ
ովքեր.
• ունեն հատուկ կարիքներ
• տարեց են
• կարող են տանը մենակ լինել
• ունեն տնային կենդանիներ

ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՂԵՏԻՆ

ՈՐՈՆՈՒՄ ԵՎ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
• Կատարեք դռնեդուռ ստուգում
• Կարիքը ունեցողներին օգնեք
• Ստուգեք բոլոր «OK»/«HELP»
նշանները

Ավելին իմանալու
համար՝ կապվեք EMD-ի հետ
Համացանց՝
www.emergency.lacity.org
Հեռախոս՝
(213) 484-4800
Էլ. փոստ՝
emd.emdweb@lacity.org

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ
• Լսեք արտակարգ
իրավիճակների AM/FM
ռադիոկայանները
• Մշակեք տարածքի
հաղորդակցման համակարգ

READY YOUR LA

NEIGHBORHOOD

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
• Փակեք արտահոսող բնական գազը
• նվազեցնրեք հրդեի առաջացման
վտանգը
• Շրջապատեք վտանգավոր թվացող
տարածքները

(ընկած հոսանքի լարեր, կոտրված ապակի և այլն)

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԵԿ ՀՈԳԻ
ՍԿՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՒ ՄԵԿ 90-ՐՈՊԵԱՆՈՑ
ՀԱՎԱՔ:

Մեր կողմից փորձակված նյութերը
կհեշտացնե՛ն դա:

ԿԱՊՎԵՔ ՄԵԶ ՀԵՏ ՍՏԱՆԱԼՈՒ՝
• Նյութեր
• Տարածքի քարտեզ
• Հանդիպման կազմակերպիչ

2019Թ. Լոս Անջելես

Այս փաստաթուղթը պատրաստվել է ԱՄՆ Դաշնային
Արտակարգ Իրավիճակների Ղեկավարման Վարչության (FEMA)
դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում: Այս փաստաթղթում
արտահայտված տեսակետները կամ կարծիքները պատկանում
են հեղինակներին և անպայման չէ, որ արտահայտեն FEMAի
Դրամաշնորհային ծրագրերի տնօրինության կամ ԱՄՆ-ի
պաշտոնական դիրքորոշումը կամ քաղաքականությունը
ARMENIAN

ներառում է

Ձեր շրջակա տարածքն
աղետին պատրաստելու
համար—
ՍԿՍԵԼ ԱՅՍՏԵՂ

ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱՐԵՎԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ
Աղետները խափանում են 9-1-1 արտակարգ իրավիճակների արձագանքողների
(բժիշկներ, հրշեջներ և ոստիկանություն) աշխատանքը:
Եթե ձեզ մոտ ճգնաժամային իրավիճակ է, ասենք հարազատներից մեկը լուրջ վնասվածք
է ստացել, ապա ձեր օգնության լավագույն աղբյուրը կլինի ձեր հարևանները:

ԾՐԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՊ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՈՍԿՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿ.

ԿԱՊ EMD-Ի ՀԵՏ

ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ MYN
(Map Your Neighborhood)
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՁԵՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐԺԱՆՔԸ

Աղետներին հաջորդող
առաջին 60 րոպեն ոսկյա
ժամանակն է՝ կյանքեր փրկելու,
վնասվածքների ծանրությունը
թեթևացնելու և գույքի վնասումը
նվազեցնելու համար:

Ի՞ՆՉ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏՔ Է
ԼԻՆԻ ԻՄ ՀԱՐԵՎԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
Հարևան տարածքի մեծությունը որոշվում է
«Ոսկե ժամանակով»:
Փորձը ցույց է տալիս, որ հարևան տարածքի
կատարյալ չափն է՝

emd.emdweb@lacity.org, (213) 484-4800

• EMD-ն կօգնի ձեզ ընտրել հանդիպման
ամսաթիվը և կնշանակի կազմակերպիչ
ձեզ օգնելու համար:
• Պատրաստեք ձեր Տարածքի սահմանները
EMD-ին տալու համար, որպեսզի նրանք
կարողանան պատրաստել ձեր Տարածքի
քարտեզը:
• EMD-ն կտրամադրի անվճար նյութեր՝
- Հանդիպման հրավերներ
- Տարածքի արձագանքման պլաններ
- «OK»/«HELP» նշաններ
- Ձեր Տարածքի քարտեզները

Առանձնատների դեպքում՝ 15–20 տուն

ՀՐԱՎԻՐԵՔ ՁԵՐ ՀԱՐԵՎԱՆՆԵՐԻՆ

Ուղղահայաց հարևանություն՝
ամբողջական շենք

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆԵՐ՝

Նոսր բնակեցված հարևանություն՝ 5-7 տուն
Ներքևում գրեք ձեր Տարածքի առանձին
սահմանները՝
(օրինակ՝ 1400–1498 Palm Blvd., այս տվյալներն
անհրաժեշտ կլինեն EMD-ին ձեր հավաքի քարտեզը
կազմելու համար):

____________________________________
____________________________________

• Անցկացրեք հանդիպում ձեր Տարածքում
գտնվող որևէ տանը:
• Անձամբ հրավիրեք ձեր հարևաններին:
Տրամադրված տպագիր հրավերներն
օգտագործեք որպես հանդիպման
հիշեցում: Անձնապես հրավիրելը
խրախուսում է ձեր հարևաններին
մասնակցել:
• Հարևաններից մեկին կամ երկուսին
խնդրեք օգնել ձեզ հրավերը
կազմակերպելու հարցում:

90-րոպեանոց հանդիպումը կսովորեցնի ձեզ,
թե ինչ է պետք անել աղետներին հաջորդող
առաջին ճգնաժամային պահին:
Դուք՝
• Կծանոթանաք Տարածքի արձագանքման
պլանին:
• Կլրացնեք հմտությունների և
սարքավորումների լրացման ձևաթուղթը:
• Կլրացնեք տարածքի հարևանների
տվյալների ձևաթուղթը, այդ թվում՝
հաշմանդամություն ունեցող,
տարեց և տանը կենդանիներ պահող
հարևաններինը:
• Կծրագրեք ձեր Տարածքում վարժանքի
կատարումը:
Բոլորը հանդիպումից իրենց հետ կտանեն՝
• Տարածքի արձագանքման ծրագիրը
• Տարածքի քարտեզը
• «OK»/«HELP» նշան

ՁԵՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
emd.emdweb@lacity.org, (213) 484-4800

• Հնարավորիս արագ նշանակեք ձեր
Տարածքի վարժանքի օրը՝ կապվելով
EMD-ի հետ:

• Փորձեք կատարել Տարածքի
արձագանքման ծրագիրը:
• Կազմեք Տարածքի քարտեզը՝ նշելով
բնական գազի բոլոր հաշվիչների ճիշտ
տեղերը:
• Քննարկեք հարևանների արձագանքը
տարբեր աղետների պարագայում:

Արդեն օգտագործու՞մ եք
MYN-ն ձեր Տարածքում
Հրաշալի՛ է:
Կապվեք EMD-ի հետ՝ ձեր
Տարածքի վարժանքի օրը
նշանակելու և RYLAN
ծրագրի շրջանակում
պատրաստվածության այլ
բաղադրիչներին ծանոթանալու
համար:
www.emergency.lacity.org
(213) 484-4800

