
1 
 

 
 
 

للجمهورالنصائح الصحية  -حرائق النفط والكبريت حول الموصل   
 

ثاني اكسيد مثل غاز حتوي على خليط من الغازات والجسيمات الخطرة. خان يدعن الحريق  نتجيرق النفط الخام تحيعندما 

الكربون وأول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات العضوية المتطايرة، 

يشير الدخان االسود على ووالسخام وقطرات من الزيت المحترق. ، دة الحلقاتواألوزون، والهيدروكربونات العطرية متعد

.السخام من نسبة عالية . 
 

 و تنتج مركباتالكبريت فإنه يولد أبخرة ثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت. هذه تتفاعل مع الرطوبة عنصر عندما يحرق 
لألنسجة البشرية خاصة العينين واألنف والجهاز التنفسي. ثاني أكسيد الكبريت أثقل  هومهيجتكون ملتهبه . األبخرة هوأحماض كبريتي

.الى األرض لك يتجه الي اسفلذل من الهواء  

 
 ما هي اآلثار المترتبة على التعرض؟

 
كسببي ان يمكن من حرائق تحتوي علي الكبريت التنفس في دخان أو أبخرة  

يؤدي إلى السعالتهيج في األنف والحلق والرئتين مما   
 ، العطس

 ، سيالن األنف وضيق في الصدر.
دوار وصداع. التعرض لمستويات عالية من تتطور االعراض عند البعض الي قد والسخام. علي قد تحتوي اإلفرازات األنفية 

الشعب الهوائية والرئتين األبخرة المتصاعدة من حرائق الكبريت يمكن أن يسبب الغثيان، والتقيؤ، آالم في المعدة وأضرار تآكل في . 
 

من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب أكثر حساسية للدخان وهم أكثر عرضة لتطوير اآلثار  الربو، وغيرهمرضي 
نوبات الربو حتى في مستويات التعرض المنخفضة الي زياده أكاسيد الكبريت  تتسبب أن و من الممكنالصحية.  . 

 
من الكبار وأنهم أقرب إلى األرض حيث تتراكم أكاسيد الكبريت وبعض ألنهم يتنفسون أكثر نسبيا األطفال األكثر تعرضا للخطر 

داد  لصغر حجم الممرات الهوئيه التي قد تعاني من االنسألطفال من السهل ايضا ان يتأثر الجهاز التنفسي ل ألبخرة األخرى. يكون
 .من التعرض للغبار.

 
التقرحووالطفح الجلدي. قد يسبب تهيج الجلدأكاسيد الكبريت لد الي الج  . 

 
القرنية، باألضرار يلحق ألكاسيد الكبريت  الكثيف ، واحمرار في العينين. التعرضالحرقان، سقي العينالعين يمكن أن يسبب تعرض 

 مما قد يؤدي إلى إصابة دائمة
 
 

 كيف يمكنك حماية نفسك؟
 

 : -ا في العتبار جميع الظروف المحيطه و عليك اتباع ما يليذاخ.للغازات ما تستطيع لتجنب التعرض كل اتخاذيجب عليك 
 

 اتجاه الريح من يا او عرضيا فيتغطية الفم واألنف بقطعة قماش والتحرك عكسقم ب ذا كنت في مكان مفتوحااالبتعاد عن الحرائق. 
.سوف توفر سوى الحد األدنى من الحماية أثناء الهروب من الدخان. الحظ أن قطعة قماش على األنف والفم الحريق مصدر . 

 
الدخان  دخوللوقف  بإحكام خرىاأل جميع الفتحات و األبواب والنوافذ اغالقو قم بالداخلالمأوى في  ابحث عن كنامملك إذا كان ذ

دخان من ب الخارج.مخاطر الحصار بالدخان و الهروب منبدال من محاولة  المنزلنا البقاء في اكون أكثر أميالمبنى. عادة ما  الي
و في بعض االحيان يكون من االسلم الصعود الي االدوار العلويهحرائق الكبريت  . 
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التهوية في المبنى. لذا يجب تجنب حرق الفحم والخشب والغاز وأنواع خفض  يؤدي الي الحظ أن إغالق األبواب والنوافذ سوف
في المكان و قد األكسجين الي انخفاض مستويات  ه المحروقات قد يؤديذ. استخدام هالتسخينالوقود األخرى ألغراض الطهي أو 

غاز أول أكسيد الكربونغازات سامه مثل  ينتج عنه . 
 

إبقاء  عليك أمراض الجهاز التنفسي األخرى أو أمراض القلب اي من إذا كنت أنت أو أي شخص آخر في األسرة مصاب بالربو أو
في متناول اليدكافيه و  االستنشاق  ادويه مثل هالضروري األدوية . 

 
دقيقة إذا كان ذلك ممكنا 15لمدة  الشطف بلطف بالماء الفاتربالبشرة المتهيجة والعينين  بتلطيفقم    . 

 
في أقرب هم يجب تقديم الرعاية الطبية لالعين أو ظهور تقرحات على الجلد في التنفس، وتهيج شديد في صعوبة ال من  .الذين يعانون

 وقت ممكن
 

او شبكات التواصل االجتماعي او التلفاز مثل الراديووسائل االعالم  لالرشاداتاالستماع  . .. 
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