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  2صحيفة حقائق عن تسرب مواد كيميائية رقم 

  كيميائيةمواد   تسربالقيام به في حال عليك ما يجب 

 حصولك علىالقيام بكل ما يلزم ل فعليك،  مكان مغلق في داخل مبنى أو المواد الكيميائية تسربتم إذا  
عن  المرور عبر المنطقة الملوثة أو الى عدممع االنتباه  الخروج من المبنىوذلك بمحاولة  الهواء النقي بسرعة

  الهواء النقي .حصول على كسر نافذة لل  طريق

  عمل ما يلي: يجب عليكفمادة كيميائية،  تسرب تمو  الهواء الطلقإذا كنت خارجا في  اما

وتغطية أي منطقة مكشوفة من جسمك إن  ،كنفك وأغطية فمقم بتتجنب أي عمود أو سحابة بخار.  .1
 . المعطف/الجاكيت)زر  إحكامو  األكمامقم بإنزال (على سبيل المثال  أمكن

 .إلى منطقة أعلى باالسراع أوبعكس اتجاه الريح التحّرك  ، ومحاولةالتلوثاالبتعاد عن مصدر  .2
 الخصائص التالية: تتميز بر غرفة يااختقم بالحماية ثم حصول على لل مجاور الذهاب إلى مبنى .3

  طابق علوي وأن ال تحتوي على نوافذ قدر االمكانأن تكون الغرفة في • 
  هاتفأن تحتوي على و  اذا امكن أن تحتوي الغرفة على دورة مياه (حمام) •

 غرفةاليجب عليك تطهير نفسك قبل الدخول إلى فإذا كنت قد تعرضت لمادة كيميائية و .  .4
في والهواء الملوث في الداخل اجز مؤقت بين الهواء النقي عمل حل حكامإب غرفةالغالق حاول إ .5

 وذلك بعمل التالي: خارجال
 شريط الصق  بأغطية بالستيكية أوالموقد  و تهويةإغالق جميع النوافذ واألبواب وفتحات ال

 المناشف المبللةأو إغالقها بأية مواد متوفرة مثل 
 أنظمة التدفئة وتكييف الهواء و  إيقاف المراوح 
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  في الهواء سيصبح هناك نقص في االكسجين الموجود في  هيجب مالحظة أنفي هذه الحاله
بعد ساعات  الغرفةولذلك سوف تحتاج إلى فتح مصدر للتهوية أو مغادرة ، غرفة مغلقة تماما 

 هذا الموضوع. وسيكون الحكم لك في  – قليلة
 ط الورق والفحم والخشب والغاز أو النفمثل  اً كربوني اً وقودم بإحراق أي مادة تنتج ال تق

  . السام سوف ينتج أول أكسيد الكربون موادهذه الحرق  النألغراض التدفئة أو الطبخ 
للحصول على األخبار  بشكل مستمرتصفح اإلنترنت مشاهدة التلفزيون واالستماع إلى الراديو، أو  .6

 . في حال توفرهاالرسمية والتعليمات 
 إلى مكان أكثر أمنا. لنتقنطقة واالم غادر آمنا اصبحالوضع الخاص بك ومتى تقييم  .7

  
د النك ق مع اآلخرين حتكاكتجنب االيجب عليك أن تف الكيميائية  ملوثاتتعرضت للو أ كنت ملوثاً إذا  و 

  خطوات التالية:عليك اتباع الفي هذه الحاله يجب ، اً ثانوي اً تلوثلهم تسبب 
o وقم من البالستيك  كبير  مثل كيساالغالق في حاوية محكمة عها عن طريق وض هاإزالة المالبس وعزل

 مالبس إذا لزم األمر.وقم بقص ال تجنب سحب المالبس فوق رأسكت كما يجب أن  .بإحكام باغالقه
o وغسل االغتسال بالماء وحدهأو  )ويفضل الصابون السائل(والصابون الفاتر ء قم باالغتسال بالما 

 .كميات وفيرة من المياهبالجلد 
o  العينين بالماء. قم بغسل 
o  غير ملوثةقم بإرتداء مالبس . 
o   إن لم تظهر عليك ، حتى للمواد الكيمائية العناية الطبية إذا كنت قد تعرضتحاول الحصول على

 .أية أعراض فورية 


