
 معلومات مهمة عند اكتشاف وجود قنبلة

 أي خطر يصدر من ذخائر قنبلة لم تنفجر؟

.  ذخائر قنبلة لم تنفجر ان 
ً
 جسيما

ً
ي السابق خطرا

ي األرض  من الحرب العالمية الثانية تشكل كما ف 
 ف 
ً
الكثير منها الزال موجودا

ي إطار االستكشافات لمواقع البناء أو عند أعمال البناء. ان االجسام المتفجرة ل
القنبلة ذخائر غير مكتشف و يتم ايجاده ف 

  اكير حساسية. بإمكان االثار الخارجية مثل الهزاتالغير منفجرة 
ً
, ال يزالون سليمير  و يصبحون مع مرور الزمن جزئيا

ات الموضع أو تقلبات درجات الحرارة أن تؤدي اىل   عند اكتشاف وجود قنبلةانفجارها. هذه مجازفة مهددة للحياة. تغيير

 باتخاذ اإلجراءات 
ً
ة فورا ي الميدان فيما اذا سيتم يجب المباشر

ي اشع وقت ممكن. يقرر خبير التفجير ف 
من اجل ازالتها ف 

ها و كيف يجب ان يكون حجم نطاق األمان.   ابطال مفعول القنبلة أو تفجير

ي 
نطاق األمان؟ماذا يعن   

ي لم يعد يسمح فيها اإلقامة بعد. كل الشوارع و الطرق المؤدية اان 
ىل محيط نطاق األمان نطاق األمان يصف المنطقة الن 

ة  ي نطاق األمان اثناء الغلق. يمكن يتم اغالقها طيلة في 
. ال يسمح بسياقة الباصات و القطارات ف  ابطال المفعول / التفجير

 إيجاد خارطة نطاق األمان عىل الموقع 

www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund 

 أو عىل الموقع

www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen 

 

ي 
  ؟و معنية باألمر  نطاق األمانأية شوارع توجد ف 

 يوجد دليل الشوارع عىل الموقع

www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund 

 أو عىل الموقع

www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen 

 

؟ ي
 لماذا يجب عىلي ترك شقن 

ي نطاق األمان فيجب اخالءك  
 ف 
ً
وري ألنه يصدر اذا كنت متواجدا كه. هذا االمر ض  ذخائر خطر كبير من أو يجب ان تي 

ر للجسد و الحياة للسكان قنبلة لم تنفجر   هي تمثل أجسام متفجرة التزال  قابلة لالشتعال. من أجل استبعاد أي ض 
ً
. مبدئيا

. ان دائرة منع الخطر ملزمة بأخالء جميع ال يسمح لك  ي "الدائرة الداخلية" ألمانك الشخصي
باإلقامة بقرب القنبلة أي ف 

ي األشخاص من هذه 
. المنطقة و بعد ذلك يسمح لها بالبدء ف  ابطال المفعول / التفجير  

 ان االمتثال اىل تعليمات قوى النظام يمكن و يرسع عمل خدمة إزالة القنابل. من الممكن تعليق غرامة إدارية. 

 

؟ ي
 من  يجب عىلي ترك شقن 

ات الصوت و من خالل  اإلعالم. حض ر سيتم اعالمك بعد وقت قصير من إيجاد القنبلة و ذلك عن طريق إعالنات عير مكير

 وجوب نفسك ل
ً
ي الوقت ترك الشقة أو مكان العمل قريبا

: رجال اإلطفاء و قوى النظام األخرين سيطلبون ذلك منك ف 

. المناسب. اذا كنت تتواجد خارج الموضع المغلق فال تأ ي بعد اىل شقتك أو مكان عملك اثناء ابطال المفعول / التفجير
ت   

 

http://www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund
http://www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen
http://www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund
http://www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen


 

؟  ي
ي يجب أن أترك فيها شقن 

 كم المدة الن 

ي تحتاجها خدمة إزالة القنابل للمهمة. ان قول قبلها ال يمكن 
ابطال المفعول / التفجير يجب ان ُيخطط له طول المدة الن 

ي مجالهم اال ان المعطيات المحلية تجعل كل ابطال 
اء ف  بعناية و ُينفذ بدقة. بالرغم من ان كل خبير تفجير و فريقه هم خير

تثل هنا يكون لدى االعمال الدقيقة أولوية أعىل من الرسعة. من األهمية االكير ان ُيممفعول/ تفجير فريد من نوعه. 

ي االعمال 
ي أبكر وقت ممكن. لتعليمات قوى النظام لكي يكون باإلمكان البدء ف 

ف   

ان المعطيات الزمنية الدقيقة هي غير ممكنة بشكل عام. سيتم من الممكن انك ستقيم لعدة ساعات خارج شقتك. 

ي مراكز الرعاية و من خالل طرق المعلومات المذ 
. اعطائك المعلومات عن انتهاء االخالء ف 

ً
كورة تحتا  

 

ي البقاء؟
 ليس لدي إمكانية السكن لدى األقارب أو األصدقاء اثناء ابطال المفعول: أين يمكنن 

ة  ي في 
ويد تفجير المفعول/ الابطال ف  ي يمكنك اإلقامة فيها. سيتم هناك التكفل بي  

ترتب المدينة الهانزية مراكز رعاية الن 

أو بحاجة اىل االدوية )مرض  الحساسية, طعام األطفال الطعام. لكن اذا كنت أو أفراد عائلتك معتمدين عىل غذاء خاص  

بطاقة الهوية الشخصية. سيتم اعالن  والخ( فقم من فضلك بجلب هذا الطعام معك. خذ معك الوثائق الشخصية مثل

 مراكز الرعاية عىل موقع

www.hansestadt-uelzen.de 

 و عىل الموقع

www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen 

 

ي 
؟ماذا أفعل اذا كنت ال استطيع ترك شقن  ي

 عىل ذات 
ً
معتمدا  

لية. األشخاص المحتاجير  اىل  من الممكن التقصي عن العناية أو المساعدة و التواصل معهم عن طريق نداء الطوارئ المي  

ي المكان 
ان. يمكن اإلبالغ عن األشخاقم بأخبار فرق العمل ف  ص المحتاجير  عن وضعك أو وضع افراد العائلة أو الجير

و سيتم اخالءهم عن طريق خدمة الطوارئ و احضارهم اىل  0581 800 6213 ير  للمساعدة عن طريق هاتف المواطن

 .  مركز الرعاية أو اىل المستشف 

 

ي الحجر الصحي بسبب الكورونا. ماذا أفعل؟
 أنا ف 

0581 800 6213األشخاص المعنيون باألمر يتوجهون لهاتف المواطنير    

 

 ماذا يحدث اذا كانت مدرسة أو حضانة طفىلي معنية باألمر؟ 

باإلخالء. بعدها سيقومون هؤالء بإعالم الوالدين عن اإلجراءات القادمة بمقتص   باألمر كل المؤسسات المعنية   إعالمسيتم 

 ذلك. بإمكان إدارة المدرسة أو الحضانة اعطائك معلومات أكير حول ذلك. 

 

ل؟ماذا يحدث لحيوانات الم ي    

ل الخاص بك معك لمركز الرعاية المرتب. من فضلك استخدم صندوق النقل الخاص    يمكنك أخذ حيوان المي  
ً
مبدئيا

ون بالكمامة يجب ان يلبسوها.  ام بالتطويق و الكالب المجير . يرسي االلي  
ً
وريا اذا لم تعد تستطيع لذلك اذا كان ذلك ض 

http://www.hansestadt-uelzen.de/
http://www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen


ي هذه الحاالت لن يتم السماح بأي  الدخول اىل نطاق األمان فال يمكنك بعدها ان
ل من شقتك. ف  تحض  حيوان المي  

 استثناءات. 

 

 

ل عىل المسؤولية الشخصية؟  ي المي  
 هل من المسموح بالبقاء ف 

ي باألمر يجب ان يتم اخالءه. 
 كال, ان نطاق األمان المعن 

 

ي نطاق األمان اثناء االخالء؟كيف يتم ضمان ان
ه ال يوجد شخص يقيم ف   

طة و  ي العمل. بعد انتهاء االخالء سيتم التحقق مرة أخرى فيما اذا  رجال اإلطفاء, الرسر
منظمات اإلنقاذ األخرى سيكونون ف 

 لم يبف  شخص. 
ً
 كان حقا

 

 من الذي يقوم بإبطال مفعول ذخائر القنبلة الغير منفجرة؟

 القوى الخاصة بخدمة إزالة القنابل

 

(أين أحصل عىل المعلومات؟  , االعالم المحىلي
)اونالين, هاتف المواطنير   

 اونالين عىل الموقع

www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund 

 عىل صفحة الفيسبوك الخاصة بالمدينة
ً
 و ايضا

www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen 

 .  عن طريق االعالم المحىلي
ً
 و ايضا

 : 0581 800 6213عن طريق هاتف المواطنير   
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