
 Kronobergتحذير من التدفقات المائية المفرطة والعالية للغاية في مقاطعة 

مستويات المياه في المجاري المائية بالمقاطعة وقد  أدى هطول األمطار الغزيرة في اآلونة األخيرة إلى ارتفاع في تدفقات

 . Kronobergلتدفقات عالية للغاية في أجزاء كبيرة من مقاطعة  الدرجة الثانيةتحذيرات من  SMHIأصدر 

. وهذا يعني Kösenوأسفل بحيرة  Bolmånباإلضافة إلى  Laganلألجزاء السفلية من  الدرجة الثالثة تم إصدار تحذير من  

 تدفقات عالية للغاية في هذه المجاري المائية. 

 12:10الساعة  23/2تم التحديث بتاريخ 

في مجاري المياه الكبيرة والصغيرة والتي تواجه  مستويات تدفقات  Kronobergري المائية المتضررة في مقاطعة تقع المجا

 مائية عالية وعالية للغاية وعالية جدا. 

على أجزاء من    3كما  ينطبق تحذير الفئة  Laganو  Mörrumsånو   Ronnebyånعلى الدرجة الثانية ينطبق تحذير 

Lagan .تستمر التوقعات في هطول األمطار لأليام المقبلة . 

شمال   27ولكن قد قد تنشأ مشاكل على الطريق  ةفي الوقت الحالي ، ال يوجد تأثير خطير على معظم الطرق أو السكك الحديدي

  27ردية بمستويات قليلة او كبيرة. لذلك ، كن حذرا على الطريق المقاطعة كما انه قد يكون هناك تأثير على المسارات الف

 وايضا على الطرق البسيطة.

 . موقع إدارة النقل السويديةاتبع المعلومات على  

تدمر السدود ومواجهة المواطنون نحث المواطنين على عدم البقاء في المناطق التي غمرتها الفيضانات ألن هناك خطًرا من 

 للتيارات المائية القوية وخاصة األطفال يجب أن يبقوا بعيدين عن مثل هذه المناطق.

إذا كنت تعيش بالقرب من أي من المجاري المائية ، فمن الجيد أن يكون لديك األدوات اليدوية الخاصة بك و أن يكون لديك  

 ، التدفئة وأن يكون لديك إمكانية الوصول إلى المعلومات.  إمكانية الوصول إلى ماء للشرب ، الغذاء

 . P4االستماع إلى المعلومات والتوصيات من السلطات و يتم توفير هذه المعلومات عبر قناة راديو الطوارئ في السويد راديو 

 ما الذي نعمل عليه اآلن؟ 

   Lagan, Mörrumsånاري المياه في   انضم مجلس اإلدارة في المقاطعة إلى مجموعة عمل وينسق العمل حول مج

 كما اننا نقوم  بمراقبة وإدارة األحداث في المقاطعة ككل. Ronnebyånو

واجتماع تعاون بين الجهات الفاعلة المرتبطة  Laganتُعقد اجتماعات التعاون اليوم )األحد( بين الجهات الفاعلة المرتبطة 

Mörrumsån وRonnebyån . 

الجتماعات تتم بين البلديات ، خدمات الطوارئ ، شركات الطاقة ، إدارة النقل السويدية ، المجلس  اللقائات  خالل هذه ا

 اإلداري للمقاطعة ومنظمي المياه.

تساهم هذه االجتماعات  من بين أمور أخرى،  في التعاون إلدارة تنظيم المياه داخل المجاري المائية ككل. باإلضافة إلى انها   

تقييم النقاط الحرجة على طول المجاري المائية من حيث التأثير على حياة الناس وعلى األنشطة الصحية  تساهم  في 

 واالجتماعية الهامة.

 بعض األمثلة على النقاط الحرجة قيد المتابعة ضمن االجتماعات:

 يتضمن ذلك ، من بين أشياء أخرى ، مراقبة الطرق الصغيرة التي قد تغمرها المياه. •

من الممرات وجسور الدراجات التي يمكن أن تشكل عقبة أمام تدفق المياه، وتوجد امكانية ان  يتم إزالة  التحقق  •

 السور وإغالق الجسر. 

https://www.trafikverket.se/


 التأكد من تنظيف المجاري المائية من الحطام واألشجار التي قد تعرض تدفق المياه فيها للخطر.  •

 : تجد هنا المزيد من المعلومات في كل بلدية

Alvesta kommun  

Tingsryds kommun  

Lessebo kommun  

Uppvidinge kommun  

Växjö kommun 

Ljungby kommun  

Markaryds kommun  

Älmhults kommun  

 :حركة المرورتأثر معلومات عامة عن 

 .  قات الصغرىعلى الطرتتجمع المياه  يمكن انك  ال يوجد أي تأثير على الطرق الرئيسية في هذا الوقت. ومع ذل

 . موقع إدارة النقل السويديةانظر المعلومات على 

 االستعدادات المطلوبة للشخاص: 

الشرب كما هو الحال دائًما لذلك  من  قد تؤدي التدفقات المائية الكبيرة إلى انقطاع التيارالكهربائي ومشاكل في إمدادات مياه 

 الضروري ان تستعد لذلك. 

تأكد من وجود مصباح انارة  يدوي ، اعواد ثقاب ، شموع ، راديو و بطاريات مناسبة  في متناول اليد وذلك إذا   •

 انقطعت الطاقة الكهربائية.

 اشحن هاتفك المحمول. •

 تأكد من ضخ الماء. -إذا كان لديك بئر بمضخة كهربائية  •

 امأل خزانات المياه في المنزل.  •

 dinsakerhet.seالمزيد من النصائح والمشورة حول األدوات المنزلية تجدها  في   •

تجد هنا الطرق التي تستعد بها خالل الفيضانات  نصائح حول كيفية حماية منزلك والممتلكات: •

 . Krisinformation.se  في

 عامة ألصحاب العقارات: نصائح

 إغالق نوافذ الطابق السفلي وفتحات التهوية. •

 اركن السيارة في مكان مرتفع.  •

قم بتسهيل عملية تصريف مياه األمطار عن طريق تنظيف الخنادق ،اآلبار وشبكات الصرف الصحي من األوراق   •

 وغيرها من الحطام المتراكم.

https://www.alvesta.se/
https://tingsryd.se/
https://www.lessebo.se/
https://www.uppvidinge.se/
https://www.lansstyrelsen.se/V%C3%A4xj%C3%B6%20kommun%20https:/vaxjo.se/Alvesta%20kommunhttps:/www.alvesta.se/Tingsryds%20kommunhttps:/tingsryd.se/Lessebo%20kommunhttps:/www.lessebo.se/Uppvidinge%20kommunhttps:/www.uppvidinge.se/Ljungby%20kommunhttps:/www.ljungby.se/Markaryds%20kommunhttps:/www.markaryd.se/%C3%84lmhulthttps:/Almhult.se
https://www.ljungby.se/
https://www.markaryd.se/
https://www.almhult.se/
https://www.trafikverket.se/
http://www.krisinformation.se/


المؤقتة حدوث فيضان بسيط ولذلك فإن أسهل شيء هو بناء جدار ترابي ومن ثم تغطيته يمكن أن توقف الحواجز   •

بالبالستيك و يمكنك أيضا استخدام أكياس الرمل، فكر ملياً في المكان الذي سوف تضع فيه الحاجز الؤملي المؤقت 

 بحيث يحمي ما هو أكثر أهمية.

 المنزل أو ضعها على شكل من أشكال االرتفاع.انقل األثاث واألجهزة الكهربائية إلى أعلى طابق في   •

 اكتشف أين يقع المفتاح الكهربائي الرئيسي وكيفية قطع الكهرباء بشكل كامل عن المنزل وبسرعة.  •

 تأكد من شحن هاتفك المحمول. •

 ابق على اتصال مع الجيران، قد تحتاج إلى مساعدة بعضكم البعض. •

 ناجمة عن الفيضانات.تحقق مما يشمله تأمين منزلك عن األضرار ال •

 التقط صوراً للغرف في المنزل لتقدمها الى شركة التأمين إن لزم األمر. •

 معلومات لمنظمي المياه:

 . معلومات لمنظمي المياههنا   الرابط تجدها على 

 :تعريف مستويات التحذير

 : يعني تدفقات عالية للغاية الدرجة الثالثة تحذير  •
 الفيضانات خطر يسبب و عاًما 50 كلالعالية للغاية في المجاري والجداول المائية و يحدث في المتوسط التدفقات 

 .التدفق لهذا  المعرضة المناطق في

 يعني تدفقات عالية جًدا:   الدرجة الثانيةتحذير  •
 ويسبب سنة 50 وكل سنوات 10 كل بينتدفقات عالية جدا في المجاري والجداول المائية و يحدث في المتوسط 

 . التدفق  لهذا المعرضة األماكن في الفيضانات خطر

 بينيعني التدفقات العالية: تدفقات عالية في المجاري والجداول المائية و يحدث في المتوسط  االولى الدرجة  تحذير  •

 فة في التدفقات المائية.طفي مشاكل يسبب وقد سنوات وعشر سنتين كل

 )المعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا( SMHIالمصدر: 

  SMHI :https://www.smhi.seاتبع احوال الطقس على موقع 

 . 010-2237115على الرقم  الهيئة اإلدارية بالمقاطعةاتصل بموظفي : قضايا الصحافة واإلعالمل

 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---kronoberg/2020-02-18-vattenreglering-vid-hoga-vattennivaer.html
https://www.smhi.se/

