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אקטיווער שיסער פאקעט רעפערענס קארד

לויפן בַאהַאלטן	זיך	 קעמפן		 	

בַאטרַאכט ַאלע דיינע ָאּפציעס: לויפן  בַאהַאלטןזיך  קעמפן	

	אידענטיפיציר	דאס	ארט	פון	  
דער	סכנה

	געשווינד	אנטלויף	פון דער   
סכנה )דורך ֿפענצטער, טרעּפ, 

טירן, אאז"וו(

	לאז	בעלאנגינס	צוריק  

	פַארשּפַאר	ַארייַנגַאנג	צו   
היידינג ָארט און שליס טירן

	בַאהַאלט	זיך אין א געגנט אחוץ   
פון דעם שיסער"ס קוק

	שטיל	ריערענדיקע	  
קָאמוניקַאציע	דעווייסעס

	גיט	זיך	איבער צו א בַאשטימענדיקן   
און שטארקן קַאמף

	דיין ציל איז צו אינקַאּפַאסעניטירן	  
דעם	שיסער

	קעמף	ביז די סכנה איז   
נוטרַאלייזירט
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  זיי אויפמערקזאם צו 
עמערדשענסיס באריכטן

  באריכט א פארדעכטיגע 
אקטיוויטעטן און מענשען

  באמערק וואו זיינען די צוויי נענסטע 
ארויסגאנגן ערטער וואו דו ביסט

  העלף אנדערע אויב דו קענסט

  אויב דו ביסט אין א זיכערען ארט, 
בלייב דארטן ביז פאליציי קומען

בלייב רואיג און פאלג אינסרוקציעס  

  לייג אוועק אללע זאכן אין דיינע הענט 
)דאס הייסט, זעק, רעקלאך(

האלט די הענט אללעמאל ארויס  

  מיידאויס שנעלע באוועגונגן צו די פאליציי 
למשל אנצוהאלטן צו זיי פאר זיכערקייט

  מיידאויס ווייזן מיט דעם פינגער, 
שרייען, אדער מאכן קולות 

  פאלג רעספאנדערס אינסרוקציעס 
ווען אנטלויפן

 POC פארבינט זיך מיט דיין לאקאלע זיכערקייט 
פאר מערער אינפארמאציע )נאמען, טעלעפאן, 

אי-מייל, אא"וו.(:

cisa.gov/active-shooter-preparedness

ווען	פאליציי	קומען בלייב	זיכער!	

רוף ָאדער טעקסט 9-1-1 אויב דו קענסט
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