پناهگاه عمومی طوفان موسمی

قانوننامه رفتار

تمام کسانی که از این پناهگاه استفاده مونن ،باید:
 .1معلومات ضروری بری ثبت را به
کارکنان پناهگاه ارائه کنید؛
 .2از هدایات کارکنان پناهگاه تبعیت کنید؛
 .3هیچ چیز خطرناکی را که صحت و
آسایش شمو و دیگران را به خطر میاندازد،
استفاده نکنید (این قید شامل مصرف
الکول ،دواهای بدون تجویز داکتر و تنباکو/
سگرت موشه) .تبعیت نکردن از این ال زام
میتنه منجر به تعقیب قانونی شود؛
 .4آرامش و سکوت را حفظ کنید .باالی
دیگ ران فریاد ن زنید ،نع ره نکشید و یا ناس زا
نگویند و به این طریق احت رام خود را به آنها
نشان بیدین؛
 .5در تمام اوقات از اطفال م راقبت کنید.
مسئولیت اطفال برعهده والدین یا سرپرستان
آنها است و والد یا سرپرست باید آنها را تا
تشناب هم راهی کنند؛
 .6به ساختمان ،ف رنیچ ر ،وسایل و اثاثیه
پناهگاه عمداً صدمه وارد نکنید؛
 .7در تمام اوقات کفش بر پای داشته
بشین؛
 .8بر چوکیای بنشینند که از سوی کارکنان
پناهگاه بری شمو تعیین شده است و وسایل
شخصی خود را زیر چوکی خود بگذارید.
حفظ وسایل تان مسئولیت خود شمو است؛
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 .9نظافت راهروها و خروجیهای
اضط راری را حفظ کنید؛
 .10در حدود ساحه اصلی پناهگاه بمانید
و به ذخیرهگاهها ،آشپزخانهها ،حمامها یا
دفاتر داخل نشوید ،مگ رآنکه کارکنان پناهگاه
به شما اجازه داده بشن؛
 .11بری گوش دادن به دستگاههای
الکترونیکی شخصی بالتیخور از گوشکی
استفاده کنید؛
 .12دستگاههای الکترونیکی را به
ساکتهای برق پناهگاه ن زنید ،مگ رآنکه از
سوی کارکنان پناهگاه تأیید شده بشه؛
 .13نظافت را حفظ کنید و کثافات را در
سطلهای مربوطه بیندازید؛
 .14ه رآن واقعه طبی اضط راری ،صدمه
وارده به پناهگاه یا سایر مشکالت مثل سرقت
را فوراًبه کارکنان اطالع بیدین.

پناهگاه عمومی طوفانهای موسمی

ش رایط ورود

هرشخصی که میخواهد از پناهگاه استفاده کند ،باید با
شرایط مندرج در قانوننامه رفتار موافقت کند.

موسمی را ترک کنید و یا با خانواده یا دوستان در خارج
از ساحه تخلیه کشش طوفان بمانید.

ممکن است شمو بری  18ساعت یا بیشتر در اینجا
بشین .در طی این مدت ساختمان تا زمانی که طوفان
موسمی بگذرد" ،قفل" خواهد شد .بری مطمئن شدن از
انسجام ساختاری ساختمان و مصونیت ساکنین آن در
طی این مدت ،امکان ورود به پناهگاه یا ترک آن وجود
نخواهد داشت.

آن تعداد از ساکنین پناهگاه که قبل از قفل شدن پناهگاه
از قانوننامه رفتار پیروی نمونن ،ممکن است مجبور به
ترک آن باشند .ساکنینی که بعد از قفل شدن پناهگاه ،از
قانوننامه رفتار تبعیت نمونن ،ممکن است مورد تعقیب
قانونی قرار بگیرند.

در پناهگاه به شما غذا و نوشابه داده نخواهد شد.
اگر نمیتنین یا نمیخواهید که از این شرایط تبعیت کنید ،باید
یک پناهگاه دیگر پیدا کنید .یعنی یا ساحه هشدار طوفان
اقالم ممنوعه

سایر شرایط ورود بشمول موارد ذیل است:

شما نمیتنین این اقالم را با خود بیاورید:
» »اسلحه بشمول چاقو یا اشیای تیز مشابه؛

» »آوردن حیوانات خانگی و سایر حیوانات به مرکز
مجاز نمیباشد.
نوت :حی وانات کمکرسان اجازه درن که وارد شوند و
با صاحبان خود بمانند؛

» »اروسول (به استثنای دواهای شخصی مثل
پفکننده اسما و غیره)

» »تمام وسایل شخصی باید در یک بیک پشتی یا
بیک کوچک نگهداری شوند .هرچیزی که اندازه آن
بزرگتر از حد معمولی و/یا غیرضروری به نظر
برسد ،به داخل پناهگاه اجازه داده نخ واهد شد؛

اشخاصی که میخواهند وارد پناهگاه شوند ،باید اقالم
ممنوعه را تحویل بید َین .چنانچه مأمورین پولیس در این
مورد که اقالم ممنوعه به داخل پناهگاه برده شده است،
دلیل موجه داشته بشن ،ممکن است شمو و وسایل شمو
از سوی یک مأمور پولیس کووینزلند تالشی شوید.

» »شمو باید خودکفا بشین و از خود و خانوادهتان
در مدتی که در پناهگاه هستید ،حمایت کنید (این
شامل تهیه نوشابه و غذا بری خودتان ،و مطمئن
شدن از آوردن دواهای شخصی به اندازه کافی و ...
موشه)؛ و

» »الکول؛
» »دواهای تجویزناشده از سوی داکتر یا اقالم
مربوطه؛ و

» »شمو نمیتنین سگرت بکشید،الکول بنوشید ،غذا
پخته کنید یا دواهای بدون تجویز داکتر را مصرف
کنید.
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