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يبٍذاث انصحت انعبيت
سالح رو حذٌٍ

بسم هللا الرحمن الرحيم
يًب الشك فٍه إٌ اسخخذاو كثٍر يٍ يُخجبث
انًىاد انكًٍٍبئٍت انًُسنٍه و انخً ال ٌخهى أي
يُسل يُهب ٌعخبر يٍ انىسبئم انخً سههج عهى
اإلَسبٌ فً انكثٍر يٍ أيىر حٍبحه  .و نكٍ ...
ًٌكٍ اعخببرهب سالح رو حذٌٍ إرا نى ٌحسٍ
اسخخذايهب و رنك نًب نهب يٍ حأثٍراث كبٍرة
نهب فً
عهى انصحت انعبيه عُذ انخخعرض
انًُسل بشكم ٌىيً كًب اَهب حسبعذ فً الحهىد
انبٍئي انًخساٌذ.
مكافحة اآلفات هً الطرٌقة التً تتبعها للتخلص
من الحشرات ،القوارض والعشب من داخل أو
خارج منزلك بالمواد الكٌمٌائٌة
مبيدات الحشرات )المواد الكيميائية المستعملة
لقتل الحشرات(
◄ما هي مبيدات الحشرات؟
●رشاش كٌمٌائً ،مسحوق أو سائل ٌستعمل
لمكافحة أو القضاء على الحشرات ،كالصراصٌر،
النمل أو الذباب
◄ما هو التسمم بمبيدات الحشرات؟
●ٌحدث التسمم عند عند إستنشاق الهواء ألمشبع
بها أو عند مالمستها للجلد أو عند إبتالًعها أو
تناولها مع الطعام
◄ماذا يحدث عندما يتسمم الشخص بمبيدات
الحشرات؟
●تهٌج بالعٌن واألنف والحنجرة ●صداع ●
دوار ●عرق ●سٌالن اللعاب ●ضعف
●ارتعاش العضل ● عدم وضوح الرؤٌة ● تقٌؤ
● مغص
◄ أين توجد مبيدات الحشرات داخل أو حول
منزلك؟
●على األرض حٌث تم استعمال مسحوق أو سائل
مبٌد للحشرات
●على األطعمة المتروكة على الطاوالت حٌن
استعمال مسحوق أو سائل مبٌد للحشرات

◄ماذا ينبغي عليك فعله إذا كنت تستعمل مبيدات
الحشرات في منزلك؟
●أخرج األطفال من المنزل عند استعمال مبٌدات
الحشرات
●أنشر المسحوق أو السائل المبٌد فً األماكن
الضٌقة ،كالصدوع فً الجدران ،فً األرض أو
السقف ،بدالً من نشرها فً كل مكان
مبيدات القوارض )المواد الكيميائية المستعملة
لقتل القوارض(
◄ما هي مبيدات القوارض؟
●مبٌدات القوارض هً مساحٌق ،سوائل أو
حبٌبات تستعمل لقتل الجرذان أو الفئران
◄ما هو التسمم بمبيدات القوارض؟
●ٌحدث التسمم عندما ٌتنشق الشخصٌ ،تناول ،أو
ٌمتص جلده مبٌدات الحشرات
●قد تنتج تأثٌرات التسمم من مجرد تعرض لمرة
واحدة أو االستعمال لفترة طوٌلة من الزمن
◄ماذا يحدث عندما يتسمم الشخص بمبيدات
القوارض؟
●إسهال ،ألم المعدة ،غثٌان ،تقٌؤ ،برودة ،غٌبوبة،
آالم الصدر ،وفاة
◄ أين توجد مبيدات القوارض داخل أو حول
منزلك؟
ُ
ُ
●رزمة الطعم ● الشمع أو كتلة الطعم ● صنادٌق
الطعم ● ُ
ُ
الطعم السائل
◄ماذا ينبغي عليك فعله إذا كنت تستعمل مبيدات
القوارض في منزلك؟
●إقرأ التعلٌمات الموجودة على علبة مبٌد
القوارض واتبعها بحذافٌرها
ً
●خزن مبٌدات القوارض وأقفل علٌها بعٌدا عن
متناول األطفال
إشتر واستعمل المبٌدات فقط من المتجر
● ِ
المحلً ،وتجنب شراء واستعمال المبٌدات المهنٌة

اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات
◄◄ما هي اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات؟
●هً مجموعة طرق للتخلص من اآلفات بشكل
غٌر مكلف وغٌر خطر صحٌا ً على الناس والبٌئة
◄ما هي بعض طرق اإلدارة المتكاملة لمكافحة
اآلفات؟
●اسأل نفسك أوالً األسئلة األربعة التالٌة:
◄ما هو حجم المشكلة ،وهل أنا بحاجة
للمساعدة؟
●إذا رأٌت صرصوراً ً،
نملة أو فأرة ،فعادة ما
ٌكون هناك المزٌد
◄◄من أين تأتي هذه اآلفات؟
●ابحث عن أي ثقوب فً الجدران ،صدوع فً
األرض ،شرٌط منخلً ممزق على األبواب
والنوافذ ،وأصلحها جمٌعا ً
◄كيف تتخلص من اآلفات؟
●استعمل أوالً الطرق القدٌمة وغٌر الكٌمٌائٌة،
وذلك استعمال ضاربة الذباب ،فخاخ النمل
والصراصٌر ،أومصٌدة الفئران
ً
ثانية؟
◄كيف يمكنك منع اآلفات من العودة
●ال تكن مضٌافا ً .إذا لم تجد اآلفات الفتات
لتأكلها ،حنفٌة غٌر محكمة لتشرب منها ،أو
صدعا ً مظلما ً وهادئا ً للمبٌت فٌه،فهً لن تبقى
وتتكاثر

اعذاد
د.حبزو يحًذ ربٍع
يذرش كًٍٍبء و سًٍت انًبٍذاث بقسى
وقبٌت انُببث
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