


الوقاية من املخاطر اإلشعاعية
والكيميائية والبيولوجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املديرية العامة للدفاع املدني

1439 هـ - 2018 م





مقدمة

اإلشعاعات املؤينة

الوقاية من خطر التلو اإلشعاعي

الوقاية من أخطار املواد الكيميائية اخلطرة

الوقاية من املواد البيولوجية اخلطرة

اإلجراءات يف حالة ظهور أمراض وبائية معدية

الموضوع

5

6

7

9

11

13

م



5

مقدمـــة

      احلمــد هلل رب العاملني والصالة والسالم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــة أمجعـيـن.
النشــاط  بتأثريهــا  تزايــد  والســرعة،  واألثــر،  احلجــم،  هائلــة  تقنيــة  ثــورة  املعاصــر  عاملنــا  يشــهد 
والنقــل،  اإلنتــاج،  ويف  املنشــآت،  بناء  ويف  والزراعيــة،  الصناعيــة،  اجملــاالت  مجيــع  يف  البشــري 
واخلدمات؛ ونتيجــة لذلــك ازداد تعــرض اإلنســان للخطــر يف صــور متعــددة. اليت أضــافت أخطــاراً 
جديــدة إىل تلــك املخاطــر اليت تســببها الكــوارث الطبيعيــة )مــن ســيول وفيضانــات وزالزل وغريهــا(. 

ممــا يتطلــب إجيــاد الوســائل الالزمة حلمايــة اإلنســان وممتلكاتــه مــن تلــك املخاطــر.
اهلل  بــإذن  تســاعده  اجلمهــور  إلي  البسـيطة  املعلومـات  بعـض  نقـدم  التوجـه  هـذا  مـع  وانسـجاما 
نلقـي  ولعلنـا   ،  - اهلل  قـدر  - ال  األخطـار احملتملـة  بعــض  مــن  الوقايــة واحلمايــة  أســباب  تلمــس  يف 
الضـوء علـى مـا يسـاعد علـى جتنـب املخاطــر ودفــع الضــرر عــن هــذا الوطــن الغــالي، وســاكنيه، وإن 
املخاطـر  املختلفـة.  التقنية احلديثة وتطبيقاتهـا  اسـتخدام  الناشـئة عـن  أهــم مصــادر األخطـار  مــن 
النامجــة عــن أســلحة التدمــري الشــامل )اإلشــعاع الــذري والكــوارث النوويــة، واملخاطـر النامجـة عـن 

الصناعـات الكيميائية واملـواد الكيميائية احلربيـة، واملـواد البيولوجيــة املســتخدمة يف احلــروب. 
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 اإلشعاعات المؤينة

اإلشـعاع جـزء ال يتجـزأ مـن حياتنـا اليوميـة، وقـد وجـد منـذ بـدء اخللـق، وقـد تعـددت مصـادر اإلشـعاع 
فمنـها الطبيعـي والصناعـي النـاشئ عـن اسـتخدام التقنيـة النوويـة اليت تتسـم باتسـاع تطبيقاتهـا ممـا 
يشــكل  اإلشــعاع  أن  إال  اجملــاالت.  شتــى  يف  التطــور  عجلــة  ودفــع  املعيشــة  مســتوى  رفــع  يف  سـاهم 
خطــرا كبرياً على إلنســان والبيئــة احمليطــة بــه، وختتلــف األضــرار الناشــئة عنــه حبســب جرعــة 
ملخاطـر  اإلنسـان  تعـرض  منـع  مـن  بـد  ال  واملمتلـكات  األرواح  محايـة  وألهميــة  املتلقاة،  اإلشــعاع 

اإلشـعاعات املؤينـة، واحلـد مـن ذلـك بـكل الوسـائل املمكنـة.

زمانـا  ينحصـر  أن  ميكـن  اإلشـعاعي  التلـوث  فـإن  اإلشـعاع،  ظاهـرة  خصائـص  االعتبـار  يف  وباألخـذ 
ومكانا، ومصـادر اإلشـعاع عديـدة فيمكـن أن يـأتي مـن إنتاج املـواد املشـعة أو نقلهـا أو ختزينهـا أو مـن 
جـراء حـادث يطـرأ علـى مولـد نـووي أو عـن سـقوط أقمـار اصطناعيـة أو أي تلـف يطـرأ علـى منشـأة 

نوويـة، أو دفـن متهـور للنفايـات النووية...الـخ. 
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 الوقاية من خطر التلوث اإلشعاعي

داخل  التالية  اإلجراءات  اتباع   :
ً
أوال

المنطقة  تعرض  احتمال  عند  المنزل 

للتلوث اإلشعاعي 

اختيار أحد الغرف داخل املنزل الستخدامها 
بوصفها ملجأ تتوفر فيه متطلبات احلماية  

التالية :

يفضل أال تكون بها نوافذ ويف حال وجود نوافذ
يوضع عليها أغطية بالستيكية مع أحكامها بشريط الصق بالستيكي.

أن حتتوي على مدخل واحد.
أن تقع يف زاوية الدور األرضي.

أن حتتوي على دورة مياه خاصة قريبة منها.
إغالق مجيع فتحات التكييف أو الشقوق املوجودة بواسطة السليكون أو شريط الصق بالستيكي.

االستماع إىل التعليمات اليت تصدر عن اجلهات املعنية وااللتزام بها وعدم االرتباك.
التعرف على نغمات اإلنذار ومدلوالتها.

توفري وسائل الوقاية الفردية جلميع أفراد األسرة.
ختزين مواد متوينية تكفي ملدة أسبوع أو الفرتة الالزمة لإلقامة حيت زوال اخلطر.

إحكام إغالق مصادر املياه الداخلية واخلارجية وذلك ملنع تلوثها.
عدم اخلروج من املنزل حتى تصدر التعليمات باالنتقال إىل املناطق اآلمنة.

عندما تضطر إىل اخلروج عند طلب إجراء عملية إخالء يف منطقة سكنك أو أي أسباب أخرى 
أحرص على تغطية جسدك، وتغطية األنف، والفم بقطعة قماش أو منديل مبلل أو كمامة 

يف حال توفرها. 
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: عند وقوع حادث تلوث إشعاعي خارج المنزل يجب اتباع التدابير التالية: 
ً
ثانيا

         جيب االبتعاد عن موقع احلدث واللجوء إىل املناطق املسقوفة واملقفلة مثل 
          ) السيارات - املباني - املساجد - املنازل  - الغرفة املخصصة (. 

السري عكس اجتاه الريح.
قفل فتحات السيارة إذا كان الشخص داخل السيارة وإطفاء مكيف اهلواء.

تغطية األطعمة بورق مشمع ووضع مصادر املياه يف ترامس حمكمة اإلغالق.
جتنب تناول األطعمة أو مياه الشرب حيت تتأكد من خلوها من التلوث.

عند الوصول إىل املناطق اآلمنة جيب التخلص من املواد واملالبس امللوثة ووضعها يف أكياس 
بالستيكية وإخراجها خارج املنزل.

يف حال هطول املطر فإن املواد املشعة املوجودة يف اجلو سوف تتساقط مع املطر لذلك من املهم 
للغاية جتنب التعرض للبلل.

إذا تعرضت مالبسك للتماس املباشر مع املواد املشعة قم خبلعها على الفور ثم ضعها يف كيس 
بالستيكي وأغلق الكيس بإحكام.

جيب التقيد بتعليمات الدفاع املدني باالستماع إىل املذياع أو التلفاز. 
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 الوقاية من أخطار المواد الكيميائية الخطرة

     أدى التوسـع اهلائـل يف إنتـاج واسـتخدام املـواد الكيميائيـة اخلطـرة يف العالـم )القطاعـات الصناعيـة، 
الزراعيـة، الصحيـة، التجاريــة، التعليميــة والقطاعــات األخــرى وكذلــك أثنــاء نقلهــا علــى الطــرق( 
إىل زيــادة املخاطــر البيئية، والصحيــة، وإىل كـوارث صناعيـة كيميائيـة خطـرة، نتـج عنهـا خسـائر 

ماديـة، وبشـرية، ودمـار للمنشـآت. 

اختيار أحد الغرف داخل املنزل الستخدامها بوصفها ملجأ مؤقتا تتوفر فيه متطلبات احلماية التالية:

إحكامها  مع  بالستيكية  أغطية  عليها  يوضع  نوافذ  وجود  حال  ويف  نوافذ  به  تكون  أال  يفضل 
بشريط الصق.

أن حتتوي على مدخل واحد.
يفضل أن تقع يف زاوية الدور األرضي.

أن حتتوي على دورة مياه خاصة أو أن تكون بالقرب منها.
الصق  شريط  أو  السليكون  بواسطة  املوجودة  الشقوق  أو  التكييف  الفتحات  مجيع  إغالق 

بالستيكي.
إحكام إغالق مصادر املياه الداخلية واخلارجية وذلك ملنع تلوثها.

وجود  على  دليل  فهذا  املنزل  داخل  الغازات  بعض  مشاهدة  حالة  يف  املنزل  من  اخلروج  جتنب 
كميات أكرب يف اخلارج.

التعرف على نغمات اإلنذار ومدلوالتها.
توفري وسائل الوقاية الفردية جلميع أفراد األسرة قدر اإلمكان.

ختزين مواد متوينية تكفي ملدة أسبوع أو الفرتة الالزمة لإلقامة حيت زوال اخلطر.
جتنب اخلروج من املنزل حتى تصدر التعليمات باالنتقال إىل املناطق اآلمنة.

عندما تضطر إىل اخلروج عند طلب إجراء عملية إخالء يف منطقة سكنك أو أي أسباب أخرى 
احرص على تغطية جسدك وتغطية األنف والفم بقطعة قماش أو منديل مبلل أو كمامة يف 

حال توفرها. 

: اإلجراءات المطلوب اتباعها داخل المنزل عند احتمال تعرض المنطقة لتسرب 
ً
أوال

المواد الكيميائية السامة: 
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إذا كنت خارج املنزل جيب االبتعاد عن موقع احلدث واللجوء إىل املناطق املسقوفة مثل
)  السيارات - املباني-املساجد-املنازل - الغرفة املخصصة .... اخل(

السري عكس اجتاه الريح احلاملة للغازات السامة.
قفل فتحات السيارة إذا كان الشخص داخل السيارة وإطفاء مكيف اهلواء.

تغطية األطعمة بورق مشمع ووضع مصادر املياه يف ترامس حمكمة اإلغالق.
جتنب تناول األطعمة أو مياه الشرب حيت تتأكد من خلوها من التلوث.

إجراء التطهري الكامل للجسم واملالبس امللوثة قبل الدخول يف املنطقة اآلمنة.
جيب التقيد بتعليمات الدفاع املدني باالستماع إىل املذياع أو التلفاز.

تغطية األنف والفم بقطعة قماش أو منديل مبلل باملاء. 

: اإلجراءات المطلوب اتباعها خارج المنزل عند تعرض المنطقة لتسرب المواد 
ً
ثانيا

الكيميائية السامة: 
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الوقاية من المواد البيولوجية الخطرة

فيهـا  تسـتخدم  مـواد  عـن  عبـارة  هـي     
وقتــل  إلصابــة  وسـمومها  امليكروبـات 
عـن  اإلنســان،  ومنهــا  احليــة  الكائنات 
الوبائيــة  باألمــراض  إصابتــه  طريــق 
نشــر  وكذلــك  القاتلــة  الســموم  أو 
احملاصيــل  علــى  للتأثيــر  الفطريــات 
الزراعيــة، وهــي وســائل التدمري الشــامل.

مبيــاه  اســتخدامها  بدايــة  وكانــت 
جثــث  إلقــاء  تــم  عندمــا  الشــرب 
التــي  اآلبــار  يف  واجلنــود  احليوانــات 

يشــرب منهــا األعــداء. 

كيفية انتقال تلك األمراض لإلنسان 

عن طريق استنشاق اهلواء احململ بالرذاذ الذي حيتوي على ميكروبات ويكون بصورتني 
مباشر عن طريق اهلواء أو غري مباشر عن طريق دخول الشخص منطقة احلادث امللوثة.

تناول املواد الغذائية واملياه امللوثة نتيجة لتلويثها بامليكروب امللوث.
ملس األدوات واملعدات امللوثة مبنطقة احلادث امللوثة.

االختالط املباشر باألفراد أو املصابني وامللوثني باملرض امليكروبي.
احلشرات احلاملة مليكروبات املرض وذلك أثناء امتصاصها لدم اإلنسان واحليوان.

تلوث اجلروح والقروح بامليكروبات املنتشرة يف اهلواء وعن طريق تلوث األغشية املخاطية لألنف 
والعيون.
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بعض أنواع األمراض البيولوجية : 

طريــق  عــن  اإلنســان  يصيــب 
بواسـطة  أو  رذاذ  شـكل  علـى  اهلــواء 
احليوانات الناقلـة لألمـراض أو عـن 
ميـاه  أو  مـواد غذائيـة  تنـاول  طريـق 

ملوثـة. 

تناول  طريق  عن  اإلنسان  يصيب 
مواد غذائية أو مياه ملوثة ببكترييا 
الطاعون أو االتصال املباشر مبصاب 
باملرض كما أن للحشرات و الذباب 
املرض  جراثيم  نقل  يف  كبرياً  دوراً 
لألطعمة كما أنه ينتقل عن طريق 

اهلواء أثناء السعال.  

لدغ  طريق  عن  االنسان  يصيب 
احلشرات أو ملس احليوانات املصابة. 

يصيــب اإلنســان عــن طريــق اهلــواء 
شـرب  بواسـطة  أو  رذاذ  شـكل  علـى 
بــدون غلــي  اللبــون  لـنب احليوانــات 
أو عــن طريــق تنــاول مــواد غذائيــة 

أو ميــاه ملوثــة. 

تناول  طريق  عن  اإلنسان  تصيب 
مواد غذائية أو مياه ملوثة ببكترييا 

الكولريا. 

اهلواء  طريق  عن  اإلنسان  يصيب 
مزارع  علي  حيتوي  رذاذ  شكل  على 
امليكروبات أو عن طريق إطالق عدد 

كبري من احلشرات امللوثة .

طريــق  عــن  اإلنســان  يصيــب 
بواسـطة  أو  رذاذ  شـكل  علـى  اهلــواء 
أو  لألمـراض  الناقلـة  احليوانـات 
عـن طريـق إطالق عـدد كبـري مـن 

احلشـرات امللوثـة. 

لدغ  طريق  عن  اإلنسان  يصيب 
والقراد والرباغيث جلسم  احلشرات 

اإلنسان. 

اهلواء  طريق  عن  اإلنسان  يصيب 
مزارع  على  حيتوي  رذاذ  شكل  على 
حلوم  طريق  عن  أو  امليكروبات 
عدد  إطالق  أو  املصابة  احليوانات 

كبري من احلشرات امللوثة .

Anthrax - الجمرة الخبيثة

)Plague( الطاعون

حمى جبال روكي:

الحمى المتموجة

 )Cholera( الكوليرا

االلتهاب الدماغي 

حمى شمال كوينزالند

  )Typhus( التيفوس

حمي ذبابة األرنب 
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اإلجراءات المطلوبة اتباعها في حالة 
ظهور أمراض وبائية معدية 

مالبـس  وارتداء  حمكمـة  غرفـة  أقـرب  إىل  التوجـه  اجلميـع  علـى  اإلنـذار  صافـرات  سـماع  عنـد 
للحصول علي الوقايـة لتغطـية معظم أعضاء اجلســم.

التوجه ألخذ التحصينات )التطعيمات( املطلوبة يف حالة اإلعالن عنها.
دخـول  ملنـع  باملـنزل  املوجـودة  النوافـذ  مجيـع  علـى  جـدا  دقيقـة  مسـامات  ذو  شـبك  وضـع  جيـب 
احلشـرات، وجيـب أن يكـون مـن نوعيـة جيـدة، ويفضـل أن يكـون مـن طبقتـن أو من عدة طبقـات 

لضمـان عـدم دخوهلـا.
استخدام الناموسيات يف املنزل حيد من انتشار احلشرات.

اتبـاع نظـام جيـد للصحـة والنظافـة الشـخصية كإجـراء وقـائي ضـد انتشـار األمـراض الوبائيـة 
تكـون عرضـة لتجمـع احلشـرات،  النفايـات بعيـدا، حتـى ال  بالتخلـص مـن  )البيولوجيـة(، وذلـك 

واحتفـظ جبسـمك يف لياقـة صحيـة وراحـة فاجلسـم الصحيـح يقـاوم اجلراثيـم.
مكافحة احلشرات والقوارض الناقلة لألمراض.

قم بتعقيم املياه قبل شربها.
نظف مجيع اجلروح واخلدوش باستعمال املاء والصابون واملطهرات املتاحة.
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البعد عن التعرض للحيوانات والصوف واجللود والشعر وأخذ احليطة واحلذر عند مالمستها أو 
التعامل معها.

جتنب ملس األشياء املوجودة يف املنطقة امللوثة إال بعد التأكد من خلوها من املواد امللوثة.
املناطق  دهن  أو  باملالبس  اجلسـم  مـن  املكشـوفة  األجزاء  تغطية  جيـب  هـام  لسـبب  اخلـروج  عنـد 

املكشـوفة بالليمـون أو الفكـس ألن لـه تأثـرياً فعـااًل يف طـرد احلشـرات الناقلـة للعدوى.
اإلبالغ عـن احلـاالت املرضيـة التـي تظهـر لتقـوم اجلهـة املختصـة باختـاذ مـا يلـزم بشـكل عاجـل. 

طلـب اإلسعافات الفوريـة يف حالـة تطلـب األمـر ذلـك.
يف حالة مغادرة املنزل جيب فصل الغاز واملياه والتيار الكهربائي.

اتباع تعليمات املديرية العامة للدفاع املدني بوصفها مرجعًا رئيسيًا.
كلما زاد ذلك الوعي واإلدراك بوسائل الوقاية حتقق هدف احلماية العامة لألرواح واملمتلكات.

تدريب كافة أفراد األسرة على عمليات الطوارئ ومتطلباتها من عمليات إخالء وغريها.
طلب املساعدة من املديرية العامة للدفاع املدني أثناء احلاالت الطارئة على باالتصال هاتف998. 
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ملزيد من اإلرشادات 
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 ميكن التواصل عرب موقع

املديرية العامة للدفاع املدني على شبكة االنرتنت

www.998.gov.sa




