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تنفس مشکل،تحریک چشم ها و پوســت ، گلو و مجرای تنفســی،تغییر رنگ پوست،سردرد و تاری دید،ســرگیجه،عدم تعادل و فقدان 
هماهنگی،دردهای شکمی و اسهال. در صورت مشاهده عالیم فوق باید از مرکز فوریت های پزشکی و مرکز کنترل مسمومیت ها کمک پزشکی 
درخواست شود.،باید هر چند وقت یک بار محل سکونت یا کار بررسی شود. احتماال ترکیبات خطرناک فراوانی در محل سکونت یا کار وجود دارند. 
 بهتر است خانه را به نحوی بازرسی کرده و محل این مواد را پیدا کرد .  باید از قبل لیستی شامل مواد خطرناک خانگی تهیه شود  تا به عنوان راهنما 
بتوان از آن استفاده کرد.  اگر ماده خطرناک پیدا شد ،  باید در مقابل اســم آن عالمت گذاشته و مشخص شود  که آیا اقدامات الزم در مورد نحوه 
استفاده ، نگهداری و دفن آن طبق توصیه های کارخانه سازنده انجام شده  است یا خیر. نگهداری مواد شیمیایی خانگی در جایی دور از دسترس 

کودکان اهمیت زیادی دارد. 

 عالیم مسمومیت 
ناشی از مواد شیمیایی خانگی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هـر اتاقـی ، محل هـای امن 
را مشـخص کنیـد  ) مثـًا زیر 
یـک میـز محکـم یـا کنـار 
سـتونها یـا دیوارهـای مجاور 

 . ) نها آ

بعد از وقوع حادثه
هرگاه  مسئوالن اعالم کنند که باید به محل زندگی 
یا کار برگشــت،  فورا باید پنجره ها و دریچه ها را باز و 
دستگاه تهویه را روشــن کرد تا هوای موجود در خانه 

عوض شود.
اگر کســی با مواد شــیمیایی خطرناک تماس پیدا 
کرد یا در معرض آن قرار گرفــت ، اقدامات زیر را باید 

 انجام دهد:  
توصیه های مســئوالن در مورد آلودگی زدایی را با 
دقت اجرا کند. ممکن اســت توصیه به گرفتن دوش 
یا خودداری از تماس بــا آب و یا اجرای روش دیگری 

شود.
هــر چــه زودتر پیگیــر درمــان پزشــکی عالیم 

غیرمعمول خود باشد .
لباس و کفش آلوده به مواد شــیمیایی را در ظرفی 
قــرار داده و محکم دِر آن را ببندد. این وســایل نباید 
با چیز دیگری تماس داشته باشند . در مورد دفن و یا 

دورانداختن این وسایل پرس وجو کند.
به هر کسی که با او تماس فیزیکی دارد ، گوشزد کند 

که ممکن است او هم به ماده سمی آلوده شده باشد .
در مورد نحوه تمیزکردن دست ها و وسایل شخصی 

خود از مقامات مسئول سوال  کند.
وجود هر نوع بخار یا ماده شــیمیایی ماندگار را باید 

به مقامات مسئول گزارش کند.

فوریتهایناشیازموادشیمیاییخانگی
تقریبــا در هر خانــه ای از فرآورده هایی اســتفاده 
می شــود که حاوی مــواد یــا ترکیبات شــیمیایی 

خطرناک است.

فرآوردههایتمیزکنندهشامل:
تمیزکننده های اجاق گاز

تمیزکننده های مجرای فاضالب
تمیزکننده های چوب و فلزات

تمیزکننده های دستشویی ) توالت(
تمیزکننده های کاشی ، کف حمام و وان حمام

سفیدکننده ها
مواد مخصوص استخر و حوض آب

فرآوردههایمربوطبهوسایلنقلیهشامل:
روغن موتور

مواد افزودنی به سوخت خودرو
تمیزکننده های کاربراتور و انژکتور

ضد یخ های تهویه ای
روغن مخصوص استارت

روغن ترمز
ضد یخ

فرآورده های مربوط به باغبانی و چمن کاری شامل:  
علف کش ها

حشره کش ها
مواد ضدقارچ/ مواد محافظ چوب

حشرهکشهایخانگیشامل:
اسپری و دانه ضد مورچه

اسپری و دانه ضد سوسک
شامپوها و دافع های کک

اسپری ضد ساس
حشره کش های گل های خانگی

دفع کننده های بید
سموم و دانه های ضد موش خانگی و صحرایی

فرآوردههایرنگکاریوکارگاهیشامل:
چسب و ترکیبات چسبناک

مواد مورد استفاده در رنگ کاری وسایل خانگی
رنگ یا روغن لعاب

رنگ ها و روغن های مخصوص پرداخت وســایل و 
اثاثیه خانگی

تینر و مواد رنگ بر
مواد مخصوص عکاسی

تثبیت کننده و سایر حالل ها

فرآوردههایمتفرقهشامل:
باتری

ترمومترها و ترموستات های حاوی جیوه
چراغ های فلورسنت
آسفالت و مواد قیری

سایرفرآوردههایقابلاشتعالشامل:
مخازن گاز پروپان و کپسول های حاوی گاز متراکم

نفت سفید و سایر حامل های انرژی
گاز فندک

هر چند که خطر ناشــی از حادثه مرتبــط با مواد 
شــیمیایی چندان زیاد نیست ؛ اما آشــنایی با نحوه 
مدیریت این مــواد و چگونگی مقابلــه با این حوادث 
می تواند دامنه و حجم خســارات و تلفــات وارده را 

کاهش دهد.

 راه هایی برای مقابله با آلودگی هوا 
و ریزگردها

آخازاینآلودگیناخوشایند
ریزگردهاکهگاهیآســمانبخشوسیعی
ازکشــوررادربرمیگیرد،برایکسانیکه
بهکشورهایعربســتانوعراقونیزسوریه
رفتهاند،پدیدهایتقریباشناختهشدهاست.
اینسهکشوربهدلیلداشتنبیابانهایوسیع
وسرزمینهایخشک،بیشــترازایراندر
معرضپدیدهریزگردهستند.تغییراتاقلیمی
بسیاریکهدرسالهایاخیردرمنطقهرخداده
وایراننیزازآنمتاثرشده،پدیدهریزگردرابه
سطحوسیعیازایراننیزگسترشدادهاست.
ریزگردپدیدهایاســتکهازترکیبذرات
ریزگردوغبارباآالیندههایشهریبهوجود
میآیدواینترکیببرایسالمتیافرادبسیار

مضراست.
آثارریزگردهابرسالمتی

آثارریزگردهابرســالمتیرابهدونوعزیر
میتوانتقسیمکرد:

آثارسریعوکوتاهمدت
اینآثار،بهصــورتاختاللدرضربانقلب
)آریتمی(وحمالتقلبی)بــرایافرادیکه
بیماریزمینهایقلبدارند(میتواندبروزکند.

آثاربلندمدت
دربلندمــدت،ذراتریزچنــدمیکرونی
گردوغبارکهوارددستگاهتنفسیوخونشده،
درجدارعروقرسوبکردهوباایجادالتهاب،
شــرایطرابرایبروزآترواسکلروز)تصلب

شرایین(وتنگیعروقفراهممیکنند.
پیشگیریازآثارمضرریزگردها

برایپیشــگیریازآثارمضرریزگردهابه
توصیههایزیربهدقتتوجهکنید:

تاپیشازبهبــودشــرایطآلودگیهوا
حتیاالمکاندرمنازلبمانیدوازســفرهای
غیرضروریخودداریکنید)بهویژهسالمندان،
بیمارانقلبی،ریوی،زنانبــاردار،کودکان
وجانبازانشــیمیایی(.درفضاهایآلودهاز

تنفسهایعمیقخودداریکنید.
برایپیشــگیریازبروزعوارضنامطلوب
آلودگیهــوا،نبایددرمعرضهــوایآلوده
قراربگیریــد.ازورزشکردندراینهواجدًا
خودداریکنید؛چونفعالیتورزشیباعث
افزایشضربانقلبوفعالیتدستگاهتنفسی
ومتعاقبآنافزایشورودهوایآلودهبهریهها

میشود.
بهطورمرتببینیخودراتازمانیکهآلودگی
هواوجوددارد،بهکمکسرمهایشستوشو،

شستوشودهید.
ازماسکهایمخصوصاســتفادهکنید.
ماسکهایمعمولیقادربهجلوگیریازاین
آلودگیهانیستند.ماسکهایکاغذیبهلحاظ
اینکهآالیندههاراازخــودعبورمیدهند،
بههیچوجهتوصیهنمیشــود.اســتفادهاز
ماسکهایمعمولیطبیبرایپیشگیریاز
آلودگیهواعوارضبســیارخطرناکیدارد،
زیراافرادبهصرفاســتفادهازاینماسکها
کههیچتاثیریهــمدرکاهشآلودگیهواو
عوارضآنندارد،ســعیمیکنندنفسهای
عمیقتریبکشندوهمینمسأله،منجربهورود
آالیندههایبیشتربهریههاودستگاهتنفسی
میشــود،حالآنکهاینماسکتنهاشاید

بتواندجلویگردوغبارمعمولیرابگیرد.
ماسکهایاستانداردبرایاستفادهدرزمان
آلودگیهواانواعمختلفیداردکهماســک
3Mازآنجملهاست.همچنینماسکهای
FPP)شمارهیکتا3(نیزازدستهایاست
کهدرداروخانههاومراکزمجازعرضهمیشوند،
بایدازماسکیکهدهانوبینیرابهطورکامل
پوششدهد،استفادهشود.ماسکهابایدهر
دوساعتتعویضشوند.اینماسکهاباتوجه
بهوجودمیکروبهادرســطحآنهاچنانچه
مرتبتعویضنشوند،خودمنبعیازآلودگی

میشوند.
مصرفروزانــهآببهمقدارکافی،شــیر
کمچرب،میوهها)بهویژهمرکبات(وسبزیجات
تازهوهمچنیناستفادهازبرخیغذاهامانند

ماهیآزادوسالمونتوصیهمیشود.
درصورتهرگونهناراحتی)بهویژهاگرزمینه
بیماریهایقلبیوتنفســیقبلیدارید(به

مراکزدرمانیمراجعهکنید.

مخاطراتناشیازموادخطرناکرابشناسیم
مواد و ترکیبات شیمیایی در هر نقطه ای یافت می شوند؛ از این مواد برای تصفیه آب آشامیدنی ، 
افزایش تولید محصوالت و نیز برای ســاده کردن امور روزمره زندگی استفاده می شود. اما اگر این 
مواد به گونه مناسب مورد استفاده قرار نگیرد یا به صورت صحیح توزیع نشود، برای سالمت انسان 
و محیط  زیست خطرناک خواهد بود. در جریان تولید، نگهداری، جا به جایی و استفاده یا دفن این 
مواد ممکن اســت حوادثی روی دهد. اگر ماده ای شیمیایی به  طور غیر اصولی استفاده شود یا به 
مقادیر خطرناکی در محیط زندگی و کار یا فعالیت پخش شود، سالمت افراد  در معرض خطر قرار 
می گیرد. کارخانجات تولیدکننده مواد شیمیایی یکی از منابع ترکیبات خطرناک هستند، اما در 
مراکز دیگری نیز این مواد وجود دارند؛  از جمله بیمارستان ها ، محل  های دفن مواد خطرناک زاید 

و  موارد دیگر.
اقداماتمحافظتیومراقبتیقبلوهنگاموقوعحادثه

بسیاری از جوامع کمیته برنامه ریزی اضطراری دارند که یکی از وظایف آن عبارت از جمع آوری 
اطالعات راجع به مواد خطرناک موجود در آن جوامع و ارایه این اطالعات به مردم به هنگام لزوم 
است. عالوه بر این  تدوین برنامه اضطراری برای پیشــگیری از وقوع حوادث مرتبط با ترکیبات 
خطرناک و پاســخ و مقابله با این حوادث ازجمله وظایف کمیته اســت. بخشی از برنامه شامل 
روش های اطالع رسانی به مردم و اقدامات شهروندان در برابر حادثه است. باید با کمیته برنامه ریزی 
به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد حوادث مرتبط با مواد خطرناک و اقدامات الزم برای به 
حداقل رساندن خطرات تماس گرفته شود. ستاد حوادث یا اداره مدیریت بحران اطالعاتی راجع به 

کمیته برنامه ریزی در اختیار عموم قرار می دهد.
اقداماتالزمبههنگاموقوعحادثه

اگر توصیه به ترک محل زندگی یا کار شد، باید بی درنگ اقدام شود.
اگر توصیه به خروج از محل حادثه شد، باید به نقاط مرتفع و خالف جهت باد رفت ؛ به  

طور کلی الزم است حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر از محل حادثه دور شد.
نباید روی مایعات ریخته شــده بر زمین  یا مواد جامد چســبیده به زمین یا از داخل 

گازهای منتشر در هوا راه رفت و با آنها تماس پیدا کرد.
اگر کسی داخل خودرو است ،  باید ســریعا توقف کرده و به دنبال سرپناهی در داخل 

ساختمانی باشد.
اگر قرار باشــد  کســی در داخل خودرو بماند، باید فورا پنجره ها و دریچه ها را بسته و 

بخاری و هواکش آن را خاموش کند .
اگر توصیه به ماندن در محل زندگی یا کار شد، اقدامات زیر باید انجام شوند:  

تمام در و پنجره های خارجی بسته و قفل شود. دریچه ها و درهای داخلی ساختمان نیز 
تا آن جا که امکان دارد، بسته شود.

سیستم تهویه خاموش شود. در ساختمان های بزرگ بهتر است سیستم تهویه را روی 
صددرصد گردش مجدد قرار داد  تا از ورود هوای خارجی به درون ساختمان جلوگیری 

شود. اگر این امکان وجود ندارد، الزم است سیستم تهویه خاموش شود.
باید به اتاقی رفت  که قبال به عنوان پناهگاه در نظر گرفته شده است؛  این اتاق باید در 

طبقه فوقانی ساختمان باشد  و کمترین دریچه و منفذ را داشته باشد.
باید به کمک نایلون و چسب تمام پنجره ها ، درها و دریچه ها درزگیری شود.

تمام شکاف ها و سوراخ های موجود در اتاق سرپناه باید با استفاده از مواد مناسب پر شود.
با توجه به تعداد تنفس هر فرد در شرایط استراحت ، الزم است ۳ مترمربع فضا برای هر 
نفر در نظر گرفته شود. این فضا مانع از تراکم غیرعادی دی اکسیدکربن به مدت بیش 
از ۵ ساعت خواهد شد. با این وصف کارشناســان توصیه می کنند تا مردم بیش از ۲ تا 
۳ ساعت در پناهگاه های عمومی درزگیری شده باقی نمانند؛ زیرا کارآیی آنها با گذشت 
زمان کاهش پیدا کرده و هوای آلوده به تدریج وارد می شود. بنابراین بعد از گذشت این 
زمان بهتر است اقدام به ترک محل شــود. عالوه بر این بعد از گذشت بحران الزم است 

پناهگاه هوادهی شود تا از این طریق مانع از تنفس هوای آلوده داخل آن شود.

مواد شیمیایی فقط به  اندازه ای خرید شود که مورد 
نیاز اســت. می توان مقدار باقیمانده را به همســایگان 
یا فروشــندگان و یا سایر ســازمان های غیرانتفاعی یا 
نهادهای دولتی هدیه کرد؛ مثال مواد آفت کش را می توان 
به یک گل فروشی یا باغبان داد. گروه های تئاتری معموال 
نیاز به رنگ دارند. در برخی جوامع ســازمان هایی برای 

جمع آوری و دفن این گونه مواد تشکیل شده اند.
فرآورده های حــاوی مواد خطرنــاک را همواره  باید 
در ظرف اصلی خود نگهداری کرد و نباید  برچســب ها 
را برداشــت ، مگر آن که ظرف اصلی خراب و غیر قابل 
استفاده شود. در چنین وضعی می توان ماده خطرناک 
 را بــه ظرف دیگــری انتقــال داده و دوبــاره روی آن

 برچسب زد.
نباید مواد خطرنــاک را در ظــروف مخصوص غذا 

نگهداری کرد.
نباید مواد خطرنــاک خانگی یا مواد زاید را با ســایر 
فرآورده ها مخلوط کرد. مواد ناسازگار مثل آمونیاک و کلر 
ممکن است با همدیگر وارد واکنش شده ، آتش بگیرند یا 

منفجر شوند.

توصیه های کارخانه سازنده درباره استفاده صحیح از 
ماده مورد نظر رعایت شود.

 نباید  هنــگام اســتفاده از مواد شــیمیایی خانگی
 سیگار کشید.

نباید  در مجاورت شــعله آتش از اســپری مو، مواد 
پاک کننــده ، رنگ ها یــا آفت کش ها اســتفاده کرد ؛ 
زیرا ذرات پراکنده موجود در هوا   کــه نمی توان آنها را 
 مشاهده یا استشمام کرد، ممکن است شعله  ور شده یا 

منفجر شوند.
مواد شــیمیایی ریخته شــده را  باید فورا پاک کرد. 
می توان از پارچه کهنه برای تمیزکردن ماده ریخته شده 
استفاده کرد.  بهتر اســت از دستکش و عینک محافظ 
استفاده شــود. مواد آغشــته به پارچه  باید در فضای 
بیرون تبخیر شده و بعدا در کاغذ روزنامه پیچیده و در 
 کیسه ای بدون منفذ پالستیکی در داخل سطل زباله

 گذاشته شود .
مواد خطرناک را  بایــد به طرز صحیح دفن کرد. زباله 
حاوی مواد خطرناک خانگــی را باید  تحویل کارکنان 
برنامه جمع آوری زباله مخصــوص داد . می توان برای 

آشنایی با این برنامه و کسب اطالعات بیشتر در مورد آن 
به مقامات محلی مسئول مراجعه کرد.

درزمانوقوعحادثه
اگر خطر آتش ســوزی یا انفجار وجود دارد، باید فورا 
محل ســکونت یا کار را ترک کرد.  نباید وقت را صرف 
 تلفن کردن  به اداره آتش نشانی یا جمع آوری وسایل کرد. 
می توان از بیرون  با تلفن همراه یا از طریق تلفن همسایه 

به آتش نشانی زنگ زد.
برای دوری از استنشاق دودهای سمی بهتر است در 

نقطه ای مرتفع و دور از محل سکونت یا کار مستقر شد. 
اگر کسی با ماده خطرناک خانگی تماس پیدا کرده 
باشد، باید ظروف حاوی آن ماده را پیدا کرده ، اطالعات 
 الزم در مورد آن را به دســت آورده  و  فــورا به اورژانس

 زنگ بزند.
فرد مسموم باید توصیه های کارکنان مرکز فوریت ها 
را به دقت رعایت کند. ممکن است توصیه های موجود 
روی برچســب به روز نبوده یا نامناســب باشند. فرد 
مســموم نباید هیچ  ماده خوراکی بخــورد  مگر آن که 

مأموران اورژانس چنین توصیه ای را کرده باشند.

اقدامات محافظتی و مراقبتی  قبل از وقوع حادثه
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از شوینده های خانگی  تا روغن خودرو

چگونگی  استفاده ایمن از مواد شیمیایی


