
 الكیمیائیـــــة الطوارئ
 
 
 
 
 

تحت ظروف معینة یمكن للمواد الكیمیائیة المأمونة عادة أن 
وتتمثل حالة الطوارئ . تصبح سامة أو ضارة بصحتك

الكیمیائیة الكبرى في حادث یتسبب في إطالق كمیة خطرة 
ویمكن أن تقع الحوادث  .من إحدى المواد الكیمیائیة في البیئة

الحدیدیة أو الطرق الرئیسیة، تحت األرض، أو على السكك 
وقد تتسبب في حریق أو انفجار، أو . وفي المصانع اإلنتاجیة

 .قد ال تتمكن من أن ترى أو تشم شیئا
 

قد تتعرض للمادة الكیمیائیة عن طریق: 
 
 .استنشاق ھذه المادة الكیمیائیة -
 

 
 
 
ابتالع أطعمة أو میاه أو أدویة  -

 .ملوثة
 
 

ئیة، أو لمس المادة الكیمیا -
االتصال بینھا وبین المالبس أو 

 .األشیاء األخرى التي ال مستھا
 
 
 

إذا كنت خارج المبنى خالل 
انطالق مواد كیمیائیة خطرة 

ابق في  على نطاق واسع،
االتجاه القادم منھ الریح أو 

القادم منھ المجرى المائي نحو 
مكان الحادث وابحث عن 

 .مخبأ على الفور

یعتقد الكثیرون أن المواد الكیمیائیة 
تقتصر على المواد المستخدمة في 

ولكن المواد . عملیات التصنیع
 –الكیمیائیة موجودة في كل مكان 

في مطابخنا، وفي أجزخانة 
المنزل، وفي الطوابق تحت 

 .األرض، وفي الجراجات
 

أكثر حاالت الطوارئ الكیمیائیة 
المنزلیة شیوعا ھي التي تتعلق 

 .بالتھام صغار األطفال لألدویة
أبِعد جمیع األدویة ومساحیق 
التجمیل ومنتجات التنظیف 
 وغیرھا من المواد الكیمیائیة

 المنزلیة بعیدا عن أعین األطفال
في حالة تناول طفلك أو شربھ مادة غیر  .وعن متناولھم

. غذائیة، ابحث فورا عن أي أوعیة لھا وخذھا إلى الھاتف
واتبع التعلیمات  911فحة السموم أو بالرقم اتصل بمركز مكا

 .التي تصدر إلیك بدقة
 

احتیاطات خاصة بالمنتجات المنزلیة 
 .تجنب خلط المواد الكیمیائیة المستخدمة في المنزل -
 
اقرأ دائما التعلیمات قبل استخدام أي  -

 .منتّج جدید
 

 
ال تدخن أبدا في أثناء استعمال الكیمیائیات  -

 .المنزلیة
 

قم بتنظیف أي انسكاب لمواد كیمیائیة  -
 .على الفور، مع حمایة عینیك وجلدك

 
تخلص من المنتجات بالطریقة السلیمة  -

 .لحمایة بیئتك والحیوانات البریة
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