كيف تحمي نفسك من األلغام والمعدات الحربية غير المنفجرة؟
إن أفضل وأضمن طريقة لتجنب الوقوع ضحية ألغام أرضية أو ذخائر غير منفجرة هي تجنب المناطق التي فيها ألغام
أو ذخائر غير منفجرة تجنبا ً تاما.
• إياك ودخول مناطق عليها عالمات أو أسالك وأشرطة تحذر من األلغام.
• تذكر أن األلغام عندما توضع بطريقة صحيحة تكاد تتعذر رؤيتها ،ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة بسبب
عوامل التعرية.
• إياك أن تلمس أو تسحب أو تقطع سلك عثار.
• إستعمل عقلك حيثما كنت في ريب وابق بعيداً.
• كن متيقظا ً لألشياء التي تبدو في غير محلها.
• سق ببطء ال أولوية للسرعة على السالمة.
• التغامر ،إذا كنت في شك فارجع.
• كن حذراً أشد الحذر عندما تسير عقب مطر غزير في مناطق لم تكن من قبل ملغومة أو عندما تمشي على ضفاف
األنهار وقنوات الري ،فحينما ترى ألغاماً مضادة للدبابات إفترض أن هناك ألغاما ً مضادة لألفراد أيضا ً.
• تأكد من أنك تعرف بمن تتصل لطلب المساعدة في حالة طارئة تتعلق باأللغام والذخائر غير المنفجرة.
• تذكر أن بقائك يومين في حقل ألغام أفضل من أن تصاب بأذى أو تقتل.
• إياك أن تحاول تحريك أو تفجير لغم أو ذخيرة غير منفجرة.
• ال تسرع! الخروج من حقل ألغام عملية خطرة تحتاج إلى وقت طويل.
اجراءات الطوارئ في حالة وقوع حادث حقل ألغام.
• التندفع إلى المصاب ،التحاول إنقاذه.
• الحظ الوقت والمكان.
• استدع فريقا ً لتطهير األلغام واإلجالء الطبي.
• تحدث إلى المصاب.
• قم بتجهيز مجموعة أدوات اإلسعافات األوية.
• انتظر وصول المساعدة.
توقف! أمامك ألغام !
• توقف عن الحركة.
• قم بابالغ الناس حولك وتحذيرهم.
• راقب المنطقة .
• قم بتقييم الموقف.
• ال تتحرك من مكان ،انتظر وصول المساعدة.
في كافة األحوال ال تلمس أو تقترب من الُّلغم أو أي جسم غريب ،وفي حال مصادفة أي لغم أو جسم غريب أو عتاد
عسكري متروك ،بلِّغ:
أقرب مركز عسكري أو الجيش اللبناني – المكتب الوطني لنزع األلغام ت59/591659-3:

