ملحق األخطار

المواد الخطرة
()HazMat
ما المقصود بها
قد تتسبب بعض الحوادث المرتبطة بالصناعة أو النقل (بما في
ذلك الحرائق واالنفجارات واالنسكابات) في إطالق كميات خطيرة
من مواد خطرة مثل المواد الكيميائية الصناعية أو الوقود المتطاير
أو النفايات السامة أو الغاز المضغوط أو غيرها من السموم أو
المتفجرات .في بعض الحاالت ،قد يتم إطالق مادة غير مرئية أو
ليس لها رائحة مميزة.
يتطلب إطالق المواد الخطرة أحيا ًنا جهود تطهير ممتدة ،وقد تتسبب في عدم قدرة
السكان على البقاء في منازلهم لفترات زمنية طويلة.

المصطلحات األساسية
 Zلجنة التخطيط لحاالت الطوارئ المحلية ( )LEPCهي مجموعة مسؤولة
عن التعرف على المواد الخطرة الصناعية وتوعية المجتمع بالخطر
المحتمل .لمزيد من المعلومات حول المواد الخطرة في منطقتك ،يمكنك أن
تسأل لجنة التخطيط لحاالت الطوارئ المحلية التابعة لمنطقتك عن التخزين
واالستخدام .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .lepcfairfax.org/
 Zالمنشأة الثابتة تشير إلى أي مجمع صناعي أو مستودع أو موقع تصنيع أو
حتى مبنى مكاتب يحتوي على مواد خطرة أو يتداولها.

ما يجب القيام به

قبل حالة الطوارئ (االستعداد/التخفيف)

سجل في  Fairfax Alertsواحصل على راديو يعمل بالبطارية أو ذراع
❏❏ ّ
التدوير.
❏ ❏حدد مكا ًنا لالحتماء داخل منزلك وكن على علم بخطة اإلخالء الخاصة بك.
❏ ❏اتصل بلجنة التخطيط للطوارئ المحلية ( )LEPCلمعرفة المواد الخطرة التي
يتم نقلها أو استخدامها أو تخزينها في منطقتك.
❏ ❏اعرف رقم مركز مراقبة السموم.
❏ ❏تعلَّم اإلسعافات األولية.
❏ ❏راجع قسم "حاالت الطوارئ الطبية" أدناه.

 Zمكان االحتماء يشير إلى اختيار غرفة داخلية صغيرة ال تحتوي على نوافذ
أو تحتوي على بعض النوافذ لالختباء فيها.

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 المُحدد ً
سابقا
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.

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.
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