إذا

ارتبت فقل
في شيء ما

Counter
Terrorism

شيئًا ما

دليل التعامل مع الطرود/الرسائل المشتبه فيها

قد يتم استغالل قطاع الشحن والبريد األمريكي ( )U.S. Postal and Shipping Sectorمن جانب األفراد في محاولة
إلحداث ضرر باآلخرين من خالل إرسال متفجرات أو مواد كيميائية عن طريق البريد .وفيما يلي أمثلة شائعة لألشكال التي قد
تكون عليها الطرود/الرسائل المشتبه فيها:

مؤشرات االشتباه في الطرود/الرسائل:

وجود أسالك بارزة
صلب أو منتفخ
عدم محاذاة/استواء بنية الطرد
وجود رائحة غريبة
وجود خطأ في المسمى الوظيفي واالسم
وجود بقع زيتية ،أو أشكال من تغير اللون/التبلورات
زيادة طول الشريط أو السلسلة
استخدام شريط غير متعارف عليه في إحكام غلق الطرد أو الحزمة (أي شريط الصق حراري)
عدم صحة العنوان

التهديدات المحتملة في النقل البريدي:

جوا
 PPمواد بيولوجية محمولة ً
 PPمواد كيميائية خطرة
 PPمكونات متفجرة

الخطوات العامة في حالة ما إذا تم االشتباه في طرد/رسالة:
•ال تقم بما يلي :هز أو رطم الطرد/الرسالة
•ال تقم بما يلي :الفتح أو الشم أو اللمس أو التذوق
•قم بما يلي :عزل المادة التالفة أو المشتبه فيها على الفور
•قم بما يلي :إبالغ المشرف أو موظفي األمن أو جهة إنفاذ
القانون في منطقتك
•قم بما يلي :االتصال بمفتشي هيئة البريد

في حالة االشتباه في تهديد بيولوجي/
كيميائي
•غسل الجلد المكشوف بالماء الدافئ والصابون
•إزالة المالبس الملوثة في أقرب وقت ممكن
ووضعها في أكياس بالستيكية
•االتصال بالشرطة
•االتصال بإدارة مكافحة الحرائق  -وحدة
HAZMAT

في حالة االشتباه في وجود
قنبلة في الطرد/الرسالة
•تجنب اللمس
•إخالء منطقة الخطر الداهم/حجرة
البريد في أقرب وقت ممكن
•االتصال بالشرطة
•االتصال بدائرة مكافحة الحرائق

في حالة االشتباه في وجود
ملوثات هوائية/على هيئة مسحوق

•اإلسراع في تغطية المحتويات المسكوبة على الفور
•إغالق نظام توزيع الهواء
•مغادرة الحجرة وغلق جميع األبواب
•إزالة المالبس الملوثة في أقرب وقت ممكن
ووضعها في أكياس بالستيكية

اإلبالغ عن أي نشاط مشتبه فيه إلى

الخط الساخن الخاص بالنصائح الواجب اتباعها في
حاالت اإلرهاب في والية نيويورك

جميع المكالمات مجانية و
ستظل سرية تما ًما.
"إذا رأيت شيئًا ،فقُل شيئًا®"(“ ) ”®If You See Something, Say Somethingمستخدمة بتصريح من هيئة النقل الحضري بنيويورك.

أو
الحصول على تطبيق ‘SEE SEND’ APP

