מועצה מקומית אפרת  -מחלקת בטחון

סדר פעולות באירועי חירום לתושב
אירוע חבלני
בישוב

אירוע חבלני
ו/או רפואי
מחוץ לישוב

חפץ/אדם
חשוד

אירוע פלילי

שריפה במבנה
 .1דווח למוקד 1208

 .1דווח למוקד 1208
בזמן אמת
ירי ,פיצוץ,
ירי ,בקבוק תבערה .2 ,השאר מאחורי מחסה העבר דיווח למוקד  .2 1208יש לפנות מחוץ
אזעקת אמת
עם הפרטים הבאים:
למבנה את התושבים
והרחק אזרחים
השכב את כולם על
זריקת אבנים
באדם חשוד :במידת האפשר כמות חשודים ,תיאור
 .3במידת האפשר סרוק
הרצפה מתחת לקו
דווח למוקד 1208
שמור על קשר עין עם החשוד לבוש ,רכב ,כיוון הליכה.
את כל החדרים וודא
החלונות באזור מוגן.
העבר דיווח למוקד :מה האירוע ,מיקום
במידת האפשר שמור על שאין עוד נוכחים במבנה
מדויק ,עד להגעת הכוחות
חשודים
ציין אם ישנם
קשר עין עם החשודים עד  .4במקביל נסה לכבות
 ,1208סוג האירוע ומיקומו.
נפגעים
או
להנחיית
הישמע
.3
להגעת כוחות הביטחון
את האש בעזרת מטף
במקרה של פיגוע יש
כוחות הביטחון
אבקה
לנעול דלתות.
 .5נתק את אספקת
לא בזמן אמת:
עדכונים והנחיות
החשמל לפני התזת
יועברו בהודעות למכשירי רעידת אדמה/התמוטטות מבנה  .1אין לגעת בממצאים
המים
הטלפון ובאתר האינטרנט
שבזירה
 .2העבר דיווח למוקד  .6עדכן את כוחות
של המועצה.
צור קשר עם המוקד רק בעת שהייה בתוך מבנה:
 1208ופעל על פי ההנחיות ההצלה האם יש חשש
עבור במהירות למקום בטוח על פי סדר העדיפויות:
ללכודים
אם בידך פרטים על
 .1אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות צא
לא התגברת?
נפגעים או על חשודים!
החוצה לשטח פתוח.
הימלט מיד מהמבנה.
אירוע רפואי במידה ולא ניתן להימלט,
מספר הטלפון של
 .2אם לא ניתן לצאת החוצה בתוך שניות ספורות
סגור את דלת החדר והגע
מוקד הבטחון באפרת :היכנס במהירות למרחב המוגן או לחדר המדרגות ושב
לחלון להזעיק עזרה.
שם עד סיום הרעידה.
יש לחייג  101למד"א אין להשתמש במעלית
 1700-70-5000במידה ויש נפגעים או לכודים דווח למוקד1208 :
ובחדר מדרגות אפוף עשן.

1208

בכל דיווח למוקד יש למסור את השם המלא ומספר הטלפון/נייד  -ליצירת קשר

Efrat Municipality - Security Department

GUIDE FOR RESIDENTS IN EMERGENCY SITUATIONS
A Terror
Incident
in the City
Shooting,
Explosion, Siren.
1. Lie on the ﬂoor below
the window line in a
protected/secure area.
2. Report to the hotline:
1208, type of event and
location.
3. In the event of a
terrorist attack, lock all the
doors.
4. Updates and directives
will be transferred via phone
messages and on the
website of the Municipality.
Contact the hotline only if
you have information about
injuries or suspects!

Terrorist or
Medical
Emergency
Outside the City
Shooting, Molotov
Cocktail, Rock
Throwing.

Report to Hotline 1208
type of event, exact
location, and indicate if
there are suspects or
injured.

Suspicious
Object/Person

Criminal
Event

Fire In a
Building

1. Report to hotline 1208
2. Stay behind a
sheltered place and keep
civilians away.
Suspicious person:
if possible maintain eye
contact with the suspect until
the arrival of security forces.
3. Obey the instructions
of the security forces.

Report during real-time to
hotline 1208 with the
following information:
Number of suspects,
clothing description, vehicle,
direction of walking.
If possible maintain eye
contact with the suspects
until the arrival of security
forces.

1. Report to 1208
2. Evacuate all of the
residents from the building.
3. If possible, scan the
rooms and make sure the
building is empty.
4. At the same time try
to extinguish the ﬁre with
a powder extinguisher.
5. Disconnect the power
supply before spraying
water.
6. Update rescue forces if
there is a concern about
trapped people in the
building.

Earthquake / Building Collapse

When indoors:
Move over quickly to a safe place according to the
following order of priorities:
1. If it is possible to exit the building within seconds, go
out to an open space.
Efrat Security
2. If you cannot go out within a few seconds, rush to
Department hotline: the shelter or stairwell and stay there until the end of the
quake. If there are injured or trapped people report to
hotline: 1208

1208
1700-70-5000

Not in real time:
1 Do not touch ﬁndings
at the scene
2. Report to 1208 and
follow their instructions

Medical
Event
Dial 101
Magen David Adom
(MDA)

In Every Report to the Hotline, Please State Your Full Name, Phone/Mobile Number.

If You Are Not Able to
Overcome the Fire:
Escape from the building
immediately. If you cannot
escape, close the door and
call for help from the
window. Do not use the
elevator and stairwell if
they are full of smoke.

