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الضارة الطحالب تجمعات
الترفيه مياه يخص فيما االعتالل عن واإلبالغ التحذيرات

 

( HAB)  الضارة الطحالب تجمعات

  سطح   على     الغالب  في  التجمعات  رؤية   ُيمكن .         الزرقاء  للبكتيريا  الكبير  التكاثر  عن تنشأ  الضارة  الطحالب تجمعات  أن  إال  معلوم،  هو  كما  خطيرة  الطحالب  تجمعات  جميع  ليست

 واألنهار، والجداول   والبرك  البحيرات  يشمل  بما الترفيه مياه في بشدة الضاربة الطحالب تجمعات تظهر.  متنوعة  وتراكيب   بأشكال   العادة غير  على  ملونة   املياه  تظهر  حيث    املياه 

ست.  بسرعة   الزرقاء  البكتيريا  تجمعات  زيادة  في  امللوثات  من  النابعين  والفسفور   النيتروجين تدفقات  تسمح  حيث 
ُ
  ملياه  وكمصادر  للترفيه  الغالب   في  املائية  املسطحات  هذه  خدم وت

  مصدًرا  يجعلها  مما  الشرب،
ً

 .الضارة  الطحالب  لتجمعات  العامة  لتعريض   محتمل

الترفيهية  البيئات  في  املرضية وأعراضها الضارة  الطحالب لتجمعات التعرض

:طريق عن املاء في الترفيهية النشاطات أثناء الضارة الطحالب تجمعات إلى البشر يتعرض  قد

 .الترفيهية النشاطات أثناء قصد دون  أو بقصد امللوثة املياه  ابتلع -االبتلع •
 ملوثة مياه في    الترفيهية األنشطة من   وغيرها املطاطية املراكب  وركوب والتزلج السباحة – الجلد ملمسة •

 . ةالضار  الطحالب  بتجمعات
  النشاطات أثناء الضارة  الطحالب  بتجمعات ملوثة مياه  من املتطايرة  املياه  قطرات  استنشاق - االستنشاق •

 .املحرك ذات  املراكب ركوب أو املياه  على التزلج مثل الترفيهية

 الشرى  وطفح املعدة وُسمية البطن وألم والقيء اإلسهال تشمل وقد الضارة الطحالب تلتجمعا التعرض  نوع على األعراض  تعتمد

 .األنف وسيلن الجلدي والطفح التنفس وصعوبة والدوار والِخدر الحلق والتهاب والحساسيات والضعف

التحذيرات 
 انتظار وأثناء للطحالب تجمع اكتشاف  دعن الشواطئ على برتقالية" تحذير"  الفتة والخاصة العامة املائية املسطحات مديرو  يضع

 السموم حدود الزرقاء الطحالب سموم تجاوزت إن الشواطئ على حمراء" خطر"  الفتة توضع. املختبر في املياه عينة اختبار نتائج

 وضع تمي. الشاطئ منزلقات على للسلمة خضراء" تنبيه"  الفتة وضع يتم الشاطئ، على حمراء الفتة وضع عند. أدناه املذكورة

 .العامة الصحة لحماية البحثية والدراسات األمريكية البيئية الحماية وكالة توجيه إلى استناًدا التحذيرية الحدود

ساكي توكسينسیلیندروسبرموبسينايه -أناتوكسين ميكرو سيستين التحذير 
  على توضع حمراء الفتة-الترفيهية النشاطات حول  العامة للصحة تحذير

 سموم اكتشاف  تذكر بحيث بها املسموح للحدود السموم تجاوز  عند الشواطئ
ميكروجرام/لتر 0.8ميكروجرام/لتر 15 ميكروجرام/لتر 8 ميكروجرام/لتر  8.املياه مع تلمس أي ولتجنب طحلبية،

 .جزء مليار من( 1) جزء تساوي  وهي للتر،/امليكروجرام بوحدة  مذكورة  القيم هذه  أن ملحظة ُيرجى

 اتخاذها الواجب  اإلجراءات

.الضارة الطحالب بتجمعات مرتبط اعتلل أو ضارة طحالب تجمعات عن الكشف حال في التالية اإلجراءات راجع مائي، مسطح لزيارة التخطيط عند

 publicapps.odh.ohio.gov/beachguardpublic:  كوالي وإي الضارة  الطحالب تجمعات بشأن الحالية أوهايو تحذيرات ملراجعة BeachGuard تطبيق استخدم •

•www.epa.ohio.gov/static/Portals/35/hab/HAB_Report_Form.pdf: بلغ عن تلم بلغ عن ريح طم الب  ضارة  من  ختس للخدس تمارة    

o إلى املكتملة التقارير  أرسلHABMailbox@epa.ohio.gov 

  www.odh.ohio.gov/HABRecreationForm:النموذج هذا باستخدام الترفيه مياه  في الضارة  الطحالب بتجمعات يرتبط اعتلل أي عن اإلبلغب قم •
o املحلية الصحة مقاطعة إلى واألسئلة  االعتلل تقارير رفع ينبغي (LHD .)الويب أداة  باستخدام املحلية الحصة مقاطعة معرفة يمكنك: 

www.odh.ohio.gov/GetMyLHD

االتصال بنا 

Ohio Department of Health, Bureau of Environmental Health and Radiation Protection 246 N High St, 

Columbus, Ohio 43215 

 BEH@odh.ohio.gov( بريد إلكتروني:  614) 644-1390هاتف: 

 خطر

 تجنب أي ملمسة للماء
 آمنة غير بمستويات طحلبية سموم ظهرت لقد

 املاء في الخوض أو بالسباحة نوص ي ال

 أبعد الحيوانات األليفة عن املاء

  بزيارة تفضل  املعلومات من للمزيد

WWW.OHIOALGAEINFO.COM  

1-866-644-6224 بالرقم  اتصل أو
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