




مقدمة
ــة  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــ�ا محم ــى نبين ــام عل ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العامل احلم

ــن. أجمع
ــا  ــد بت�أثريه ــرعة تزاي ــر والس ــم واألث ــة احلج ــ�ة هائل ــورة تقني ــر ث ــا املعاص ــهد عاملن يش
ــآت ويف  ــ�اء املنش ــة ويف بن ــة والزراعي ــاالت )الصناعي ــع املج ــري يف جمي ــاط البش النش
ــور  ــر يف ص ــان للخط ــرض اإلنس ــك أزداد تع ــة لذل ــل واخلدمات(ونتيج ــ�اج والنق اإلنت
متعــددة ..ممــا أضــاف أخطــار جديــدة إىل تلــك املخاطــر الــي تســببها الكــوارث 
ــائل  ــاد الوس ــب إجي ــا يتطل ــا( ..مم ــات وزالزل وغريه ــيول وفيضان ــن س ــة )م الطبيعي

ــر. ــك املخاط ــن تل ــه م ــان وممتلكات ــة اإلنس ــة حلماي الازم
وانســجامًا مــع هــذا التوجــه نقــدم بعــض املعلومــات البســيطة الــي نــرى أنهــا تهــم 
بــإذن هللا يف تلمــس أســباب الوقايــة واحلمايــة مــن بعــض  اجلمهــور وتســاعده 
األخطــار املحتملــة )ال قــدر هللا( ولعلنــا  نلقــي الضــوء علــى مــا يســاعد علــى جتنــب 
املخاطــر ودفــع الضــرر عــن هــذا الوطــن الغــايل وســاكني�ه، وأن مــن أهــم مصــادر 
األخطــار الناشــئة عــن اســتخدام التقنيــ�ة احلديثــ�ة وتطبيقاتهــا املختلفــة ..املخاطــر 
الناجمــة عــن أســلحة التدمــري الشــامل )اإلشــعاع الــذري والكــوارث النوويــة (، 
ــ�ة واملــواد  ــ�ة احلربي ــ�ة واملــواد الكيميائي ــات الكيميائي واملخاطــر الناجمــة عــن الصناع

البيولوجيــة املســتخدمة يف احلــروب.
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اإلشــعاع جــزء ال يتجــزأ مــن حياتنــ�ا اليوميــة، وقــد وجــد منــذ بــدء اخللــق, وقــد تعــددت مصــادر اإلشــعاع فمنــه 
الطبيعــي والصناعــي النــائش عــن اســتخدام التقنيــ�ة النوويــة الــي تتســم باتســاع تطبيقاتهــا ممــا ســاهم يف 
ــى  ــريًا عل ــرًا كب ــكل خط ــعاع يش ــاالت ..إال أن اإلش ــى املج ــور يف ش ــة التط ــع عجل ــة ودف ــتوى املعيش ــع مس رف
ــة  ــعاع املتلقاة..وألهمي ــة اإلش ــب جرع ــه حبس ــئة عن ــرار الناش ــف األض ــه، وختتل ــة ب ــ�ة املحيط ــان والبيئ اإلنس
حمايــة األرواح واملمتلــكات ال بــد مــن منــع تعــرض اإلنســان والبيئــ�ة ملخاطــر اإلشــعاعات املؤينــ�ة ، واحلــد مــن 

ذلــك بــكل الوســائل املمكنــة.
وباألخــذ يف االعتبــ�ار خصائــص ظاهــرة اإلشــعاع.. فــإن التلــوث اإلشــعاعي يمكــن أن ينحصــر زمانــًا ومكانــًا.. 
ــادث  ــن جــراء ح ــا أو م ــعة أو نقلهــا أو ختزينه ــ�اج املــواد املش ــأيت مــن إنت ــن أن ي ــعاع عديــدة فيمك ومصــادر اإلش
يطــرأ علــى مولــد نــووي أو عــن ســقوط أقمــار  اصطناعيــة أو أي تلــف يطــرأ علــى منشــأة نوويــة ، أو دفــن متهــور 

للنفايــات النووية...الــخ.

اإلشعاعات المؤينة



التوعية الوقائية
5

الوقاية من المخاطر 

الوقاية من خطر 
التلوث اإلشعاعي

ثانيًا: عند وقوع حادث تلوث إشعاعي خارج 
المنزل يجب إتباع التدابير التالية:

جيب االبتعاد عن موقع احلدث واللجوء إىل 	 
املناطق املسقوفة واملقفلة مثل السيارات – 

املباين- املساجد- املنازل )الغرفة املخصصة(.
السري عكس اجتاه الريح.	 
قفل فتحات السيارة إذا كان الشخص داخل 	 

السيارة وإطفاء مكيف الهواء.
تغطية األطعمة بورق مشمع ووضع مصادر املياه 	 

يف ترامس محكمة اإلغاق.
عدم تن�اول األطعمة أو مياه الشرب ما لم تت�أكد 	 

من خلوها من التلوث.
عند الوصول إىل املناطق اآلمنة )املزنل( جيب 	 

التخلص من املواد واملابس امللوثة ووضعها يف 
أكياس باستيكية وإخراجها خارج املزنل.

يف حال هطول املطر فإن املواد املشعة املوجودة 	 
يف اجلو سوف تتساقط مع املطر لذلك من املهم 

للغاية جتنب التعرض للبلل.
إذا تعرضت مابسك للتماس املباشر مع املواد 	 

املشعة قم خبلعها على الفور ثم ضعها يف كيس 
باستيكي وأغلق الكيس بإحكام.

جيب التقيد بتعليمات الدفاع املدين باالستماع إىل 	 
املذياع أو التلفاز.

أواًل: إتباع االجراءات التالية داخل المنزل عند 
احتمال تعرض المنطقة للتلوث اإلشعاعي:

اختي�ار أحد الغرف داخل املزنل الستخدامها كملجأ 	 
مؤقت تتوفر فيه متطلبات احلماية التالية:

يفضل أن ال تكون بها نوافذ ويف حال وجود نوافذ 	 
يوضع عليها أغطية باستيكية مع أحكامها 

بشريط الصق باستيكي.
أن حتتوي على مدخل واحد.	 
أن تقع يف زاوية الدور األريض.	 
أن حتتوي على دورة مياه خاصة قريب�ة منها.	 
إغاق جميع فتحات التكييف أو الشقوق املوجودة 	 

بواسطة السليكون أو شريط الصق باستيكي.
االستماع إىل التعليمات الي تصدر عن اجلهات 	 

املعني�ة وااللزتام بها وعدم االرتب�اك.
التعرف على نغمات اإلنذار ومدلوالتها.	 
توفري وسائل الوقاية الفردية جلميع أفراد األسرة.	 
ختزين مواد تمويني�ة تكفي ملدة أسبوع أو الفرتة 	 

الازمة لإلقامة حلن زوال اخلطر.
إحكام إغاق مصادر املياه الداخلية واخلارجية 	 

وذلك ملنع تلوثها.
عدم اخلروج من املزنل حى تصدر التعليمات 	 

باالنتقال إىل املناطق اآلمنة.
عندما تضطر إىل اخلروج عند طلب إجراء عملية 	 

إخاء 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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الوقاية من أخطار المواد الكيميائية الخطرة
أدى التوســع الهائــل يف إنتــ�اج واســتخدام املــواد الكيميائيــ�ة اخلطــرة يف العالــم)يف القطاعــات الصناعيــة ، الزراعيــة ، الصحيــة 
ــة وإىل  ــ�ة والصحي ــر البيئي ــادة املخاط ــرق( إىل زي ــى الط ــا عل ــ�اء نقله ــك أثن ــرى وكذل ــات األخ ــة والقطاع ــة ، التعليمي ، التجاري

كــوارث صناعيــة كيميائيــ�ة خطــرة نتــج عنهــا خســائر ماديــة وبشــرية ودمــار للمنشــآت.

أواًل: اإلجراءات  المطلوب إتباعها داخل المنزل عند احتمال تعرض المنطقة لتسرب المواد 
الكيميائية السامة:-

اختي�ار أحد الغرف داخل املزنل الستخدامها كملجأ مؤقت تتوفر فيه متطلبات احلماية التالية:	 
يفضل أن ال تكون به نوافذ ويف حال وجود نوافذ يوضع عليها أغطية باستيكية مع إحكامها بشريط الصق.	 
أن حتتوي على مدخل واحد.	 
يفضل أن تقع يف زاوية الدور األريض.	 
أن حتتوي على دورة مياه خاصة أو أن تكون بالقرب منها.	 
إغاق جميع الفتحات التكييف أو الشقوق املوجودة بواسطة السليكون أو شريط الصق باستيكي.	 
إحكام إغاق مصادر املياه الداخلية واخلارجية وذلك ملنع تلوثها.	 
عدم اخلروج من املزنل يف حالة مشاهدة بعض الغازات داخل املزنل فهذا دليل على وجود كميات أكرب يف اخلارج.	 
التعرف على نغمات اإلنذار ومدلوالتها.	 
توفري وسائل الوقاية الفردية جلميع أفراد األسرة قدر اإلمكان.	 
ختزين مواد تمويني�ة تكفي ملدة أسبوع أو الفرتة الازمة لإلقامة حلن زوال اخلطر. 	 
عدم اخلروج من املزنل حى تصدر التعليمات باالنتقال إىل املناطق اآلمنة.	 
عندما تضطر إىل اخلروج عند طلب إجراء عملية إخاء 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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ثانيًا: اإلجراءات المطلوب إتباعها خارج المنزل عند تعرض المنطقة لتسرب المواد 
الكيميائية السامة :

إذا كنت خارج املزنل جيب االبتعاد عن موقع احلدث واللجوء إىل املناطق املسقوفة مثل السيارات – املباين- 	 
املساجد- املنازل)الغرفة املخصصة(...الخ(.

السري عكس اجتاه الريح احلاملة للغازات السامة.	 
قفل فتحات السيارة إذا كان الشخص داخل السيارة وإطفاء مكيف الهواء.	 
تغطية األطعمة بورق مشمع ووضع مصادر املياه يف ترامس محكمة اإلغاق.	 
عدم تن�اول األطعمة أو مياه الشرب ما لم تت�أكد من خلوها من التلوث.	 
إجراء التطهري الكامل للجسم واملابس امللوثة قبل الدخول يف املنطقة اآلمنة.	 
جيب التقيد بتعليمات الدفاع املدين باالستماع إىل املذياع أو التلفاز.	 
تغطية األنف والفم بقطعة قماش أو منديل مبلل بالماء .	 
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كيفية انتقال تلك األمراض لإلنسان:
عن طريق استنشاق الهواء املحمل بالرذاذ الذي حيتوي على ميكروبات ويكون بصورتن)مباشرة عن طريق الهواء 	 

أو غري مباشر عن طريق دخول الشخص منطقة احلادث امللوثة(.
تن�اول املواد الغذائي�ة واملياه امللوثة نتيجة لتلويثها بامليكروب امللوث.	 
ملس األدوات واملعدات امللوثة بمنطقة احلادث امللوثة.	 
االختاط املباشر باألفراد أو املصابن وامللوثن باملرض امليكرويب.	 
بواسطة احلشرات احلاملة مليكروبات املرض وذلك أثن�اء امتصاصها لدم اإلنسان واحليوان.	 
تلوث اجلروح والقروح بامليكروبات املنتشرة يف الهواء وعن طريق تلوث األغشية املخاطية لألنف والعيون.	 

الوقاية من المواد 
البيولوجية الخطرة

ــمومها  ــات وس ــا امليكروب ــتخدم فيه ــواد تس ــن م ــارة ع ــي عب ه
ــق  ــن طري ــان ع ــا اإلنس ــة ومنه ــ�ات احلي ــل الكائن ــة وقت إلصاب
وكذلــك  القاتلــة  الســموم  أو  الوبائيــ�ة  باألمــراض  إصابتــ�ه 
وهــي  الزراعيــة  املحاصيــل  علــى  للتأثــر  الفطريــات  نشــر 

وســائل التدمــر الشــامل.

ــاء  ــم إلق ــا ت ــرب عندم ــاه الش ــتخدامها بمي ــة اس ــت بداي وكان
منهــا  يشــرب  الــي  اآلبــار  يف  واجلنــود  احليوانــات  جثــث 

األعــداء.
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بعض أنواع األمراض البيولوجية:

)Anthrax( الجمرة الخبيثة
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 

على شكل رذاذ أو بواسطة  احليوانات 
الناقلة لألمراض أو عن طريق تن�اول 

مواد غذائي�ة أو مياه ملوثة.

الحمى المتموجة
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 

على شكل رذاذ أو بواسطة شرب لنب 
احليوانات اللبون بدون غلي أو عن 

طريق تن�اول مواد غذائي�ة أو مياه 
ملوثة.

حمى شمال كوينزالند
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 

على شكل رذاذ أو بواسطة احليوانات 
الناقلة لألمراض أو عن طريق إطاق 

عدد كبري من احلشرات امللوثة.

)Plague(الطاعون
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء على 

شكل رذاذ أو عن طريق إطاق عدد 
كبري من احلشرات امللوثة.

حمى جبال روكي
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 
على شكل رذاذ حيتوي على مزارع 
امليكروبات أو بواسطة احلشرات 

واحليوانات الناقلة للمرض.

االلتهاب الدماغي
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 
على شكل رذاذ حيتوي على مزارع 

امليكروبات أو عن طريق إطاق عدد 
كبري من احلشرات امللوثة.

حمى ذبابة األرنب
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 
على شكل رذاذ حيتوي على مزارع 

امليكروبات أو عن طريق حلوم 
احليوانات املصابة أو إطاق عدد كبري 

من احلشرات امللوثة.

)Cholera(الكوليرا
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 
على شكل رذاذ حيتوي على مزارع 

امليكروبات أو عن طريق تن�اول مواد 
غذائي�ة أو مياه ملوثة.

)Typhus(التيفوس
يصيب اإلنسان عن طريق الهواء 
على شكل رذاذ حيتوي على مزارع 

امليكروبات أو عن طريق إطاق عدد 
كبري من احلشرات امللوثة.
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عنــد ســماع صافــرات اإلنــذار علــى اجلميــع التوجــه إىل أقــرب غرفــة محكمــة ولبــس مابــس الوقايــة الي تغطــي معظم 	 
ــم. أعضاء اجلس

التوجه ألخذ التحصين�ات )التطعيمات( املطلوبة يف حالة اإلعان عنها.	 
جيــب وضــع شــبك ذو مســامات دقيقــة جــدًا علــى جميــع النوافــذ املوجــودة باملــزنل ملنــع دخــول احلشــرات، ويجــب أن 	 

يكــون مــن نوعيــة جيــدة ويفضــل ان يكــون مــن طبقتــن أو بعــده طبقــات لضمــان عــدم دخولهــا.
استخدام الناموسيات  يف املزنل حيد من انتشار احلشرات .	 
أتبــ�اع نظــام جيــد للصحــة والنظافــة الشــخصية كإجــراء وقــايئ ضــد انتشــار األمــراض الوبائيــ�ة )البيولوجيــة( وذلــك 	 

بالتخلــص مــن النفايــات بعيــدًا حــى ال تكــون عرضــة لتجمــع احلشــرات، وأحتفــظ جبســمك يف لياقــة صحيــة وراحــة 
فاجلســم الصحيــح يقــاوم اجلراثيــم.

مكافحة احلشرات والقوارض الناقلة لألمراض.	 
قم بتعقيم املياه قبل شربها.	 
نظف جميع اجلروح واخلدوش باستعمال الماء والصابون واملطهرات املتاحة.	 
عدم التعرض للحيوانات والصوف واجللود والشعر وأخذ احليطة واحلذر عند مامستها أو التعامل معها.	 
عدم ملس األشياء املوجودة يف املنطقة امللوثة إال بعد التأكد من خلوها من املواد امللوثة.	 
عنــد اخلــروج لســبب هــام جيــب تغطية األجزاء املكشــوفة مــن اجلســم باملابــس أو دهن املناطق املكشــوفة بالليمــون أو 	 

الفكــس ألن لــه تأثــري فعــال يف طــرد احلشــرات الناقلــة للعدوى.
اإلبــاغ عــن احلــاالت املرضيــة الــي تظهــر لتقــوم اجلهــة املختصــة باختــاذ مــا يلــزم بشــكل عاجــل. طلــب االســعافات 	 

الفوريــة يف حالــة تطلــب األمــر ذلــك.
يف حالة مغادرة املزنل جيب فصل الغاز واملياه والتي�ار الكهربايئ.	 
إتب�اع تعليمات املديرية العامة للدفاع املدين كمرجع رئييس.	 
كلما زاد ذلك الوعي واإلدراك بوسائل الوقاية حتقق هدف احلماية العامة لألرواح واملمتلكات. 	 
تدريب كافة أفراد األسرة على عمليات الطوارئ ومتطلباتها من عمليات إخاء وغريها.	 
طلب املساعدة من املديرية العامة للدفاع املدين أثن�اء احلاالت الطارئة على هاتف 998.	 

هذا وهللا ويل التوفيق،،،،

اإلجراءات المطلوبة 
إتباعها في حالة ظهور 
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