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ما المقصود بها
إن الهجمات المتعمدة، التي ُتستخدم فيها مواد كيميائية وبيولوجية 

وإشعاعية ونووية بوصفها أسلحة أو غير أسلحة، يمكنها أن تتسبب 
في إلحاق ضرر كبير وُتشكِّل تهديًدا خطيًرا. يمكن تقديم هذه المواد 

كأسلحة من خالل استخدام القنابل التقليدية والمواد المتفّجرة المرتجلة واألسلحة 
المتفّجرة المعززة وحتى أجهزة التشتت غير المتفّجرة )بما في ذلك قذائف الشظايا 

والمغلفات(. وعادًة ما ُتصنف المواد الكيميائية التي ال ُتستخدم كأسلحة تحت فئة 
.)HazMat( "المواد الخطرة"

يتطلب إطالق المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية )CBRN( أحياًنا 
جهود تطهير ممتدة وتحقيقات متعلقة بإنفاذ القانون أو أحدهما، ومن ثمَّ قد تتسبب في 

عدم قدرة السكان على البقاء في منازلهم لفترات زمنية طويلة.

ما يجب القيام به

 قبل حالة الطوارئ )االستعداد/التخفيف(
سّجل في Fairfax Alerts واحصل على راديو يعمل بالبطارية أو ذراع  ❏

التدوير.
حدد مكاًنا لالحتماء داخل منزلك. ❏
تعلَّم اإلسعافات األولية. ❏
راجع قسم "حاالت الطوارئ الطبية" أدناه. ❏

 أثناء حالة الطوارئ )االستجابة(
استمع إلى المعلومات الرسمية، وإذا ُطلب منك إخالء المكان، فقم بذلك. ❏
إذا ُطلب منك البقاء بالداخل: ❏

فاصطحب أفراد العائلة والحيوانات األليفة إلى مكان االحتماء الُمحدد سابًقا 	 
داخل المنزل.

أغلق جميع النوافذ وفتحات التهوية، وأحكم إغالق النوافذ واألبواب باستخدام 	 
شريط الصق أو فوط مبتلة، وقم بإيقاف تشغيل جميع المراوح وأنظمة تدفئة 

الهواء أو تبريده.
إذا كنت بالخارج وقت وقوع الحادث، فحاول أن تبقى ضد اتجاه التيار وعكس  ❏

اتجاه الرياح وتصعد إلى مكان مرتفع.

إذا كنت في السيارة، فتوقف وابحث عن مكان لالحتماء في مبنى ثابت. ❏
ابتعد عن موقع الحادث. ❏
قد يرشدك المسؤولون المحليون إلى مواقع تلقي العالج الطبي أو الحصول على  ❏

الخدمات. اتبع جميع التعليمات التي يقدمها المسؤولون المحليون عبر وسائل 
اإلعالم.

 بعد حالة الطوارئ )التعافي(
غادر مكان االحتماء أو عد إلى المنزل عندما يقول المسؤولون أن الوضع آمن. ❏
تواصل مع العائلة واألصدقاء من خالل الرسائل النصية أو باستخدام وسائل  ❏

التواصل االجتماعي.

 المواد الكيميائية والبيولوجية 
 واإلشعاعية 
)CBRN( والنووية

ملحق األخطار

المصطلحات األساسية
Z حادث CBRN عرضي يشير إلى حادث يتضمن مادة كيميائية أو بيولوجية 
أو إشعاعية أو نووية، نتج عن خطأ بشري أو أسباب طبيعية أو تكنولوجية، 

مثل حاالت االنسكاب أو حاالت اإلطالق العرضية أو حاالت التسرب. 
ُيصنف عادًة اإلطالق العرضي للمواد الكيميائية التي ال ُتستخدم كأسلحة 

.)HazMat( "تحت فئة حادث ناجم عن "مواد خطرة
Z حادث CBRN متعمد هو عمل إجرامي يتضمن أعمال عنف خطيرة ضد 
األشخاص أو الممتلكات أو التخلص غير القانوني من المواد الكيميائية أو 

البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية.




