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 )HAB( الضارة الطحالب تجمعات

 في السموم تطلق التي الزرقاء للبكتیریا الكبیر التكاثر عن تنشأ الضارة الطحالب تجمعات أن إال معلوم، ھو كما خطیرة الطحالب تجمعات جمیع لیست
 الطحالب تجمعات تظھر .متنوعة وتراكیب بأشكال العادة خیر على ملونًا الماء یظھر حیث الماء سطح على الغالب في التجمعات رؤیة یُمكن .الماء

 الملوثات من النابعین والفسفور النیتروجین تدفقات تسمح حیث واألنھار، والجداول والبرك البحیرات تشمل التي االستجمام میاه في للعیان ظاھرة الضارة
 مصدًرا یجعلھا ما الشرب، لمیاه كمصادر وكذلك الترفیھ في المذكورة المیاه مسطحات تُستخدم ما وكثیًرا. بسرعة الزرقاء البكتیریا  تجمعات زیادة في

 .الضارة الطحالب لتجمعات العامة لتعریض محمتًال 

 الضارة الطحالب تجمعات عن الناتج  لالعتالل  الصحیة والتأثیرات المرضیة األعراض

 تعتمد. سبق ما كل أو الجلد مالمسة أو الجوي الغبار استنشاق أو باالبتالع الشرب ومیاه الصنابیر خالل من الزرقاء الطحالب لسموم العامة یتعرض قد

 والدوار والِخدر الحلق واحتقان والتحسس والتعب الشرى  وطفح الكلى وُسمیة البطن وألم والقيء اإلسھال تشمل وقد الُسم نوع على المرضیة األعراض
  زیارة منكم نرجو الضارة،  الطحالب تجمعات عن الناتج  لالعتالل الصحیة اآلثار حول المعلومات من لمزید. األنف ورشح والطفح التنفس وصعوبة

 .  www.odh.ohio.gov/habs: :الرابط على الضارة الطحالب تجمعات حول بأوھایو الصحة وزارة صحفة

 التحذیرات  أنواع

 حدود تتحدد .الضارة الطحالب تجمعات سموم مستوى على اعتمادًا الشرب میاه تحذیرات من نوعین العامة المیاه أنظمة أو/و أوھایو مجتمعات تصدر

 .العامة للصحة وقایة أقصى لتحقیق البحثیة  الدراسات أساس على  التحذیرات إطالق

توكسین  ساكي  سیلیندروسبرموبسین ایھ   - أناتوكسین سیستین   میكرو  التحذیرات  أنواع
  وفئات أعوام  ستة من  أصغر لألطفال الشُرب عدم تحذیر

 : یشمل ما الحساسیة ذوي من السكان

 عمر من لأق  واألطفال الرضاعة بزجاجات یتغذون  ممَّن الرضع •
 الخامسة 

  والمرضعات الحوامل •
  الكبد بأمراض بالفعل المصابون األشخاص •
  الكلوي للغسیل الخاضعین األشخاص •
السن كبار •
 المناعي جھازھم في ضعفًا یعانون الذین األشخاص •

لتر /میكروجرام 0.3 لتر /میكروجرام 0.7 لتر /میكروجرام 0.3 لتر /میكروجرام 0.3

  فوق فما السادسة عمر في  لألطفال المیاه شرب  من التحذیر
لتر /میكروجرام 1.6 لتر /میكروجرام  3لتر /میكروجرام 1.6 لتر /میكروجرام 1.6األلیفة الحیوانات یشمل بما والبالغین

 . جزء ملیار من) 1( جزء تساوي وھي للتر،/المیكروجرام بوحدة مذكورة القیم ھذه  أن مالحظة یُرجى

 المیاه شرب أثناء باالحتیاطات تحذیر

  وتحضیر  للشرب  المعبئة  المیاه  مثل  ، بدیل مصدر   استخدام  یجب  السكان،   من الضعیفة   والفئات  السادسة   دون  ما لألطفال  الشرب  میاه  من  التحذیر  خالل 
 .المذكورون  ھؤالء   لیستخدمھ الثلج   وتجھیز األسنان وغسل   للرضع  الصناعي  الحلیب  وتجھیز  الطعام 

 . قصد  دون  االستحمام  ماء   ابتالع  لمنع   االستحمام   عند   سنوات  6  من  األقل  األطفال   مراقبة   یجب •

 . واالستحمام   الیدین   غسل  أثناء  للمیاه  التعرض   عند   الجلدي  الطفح   مثل   الجلد،   في  تھیج یحدث  قد •

  العضاضات   مثل(  سنوات  ست   من  األقل  واألطفال  الرضع   أفواه تدخل التي  األشیاء مع   سیما  ال  نقي،  بماء الختام  في  الجلد   بشطف  یُوصى  •

 ). الطعام   وأدوات  واأللعاب   الحلیب وزجاجات   والحلمات

http://www.odh.ohio.gov/habs
http://www.odh.ohio.gov/habs


 

 

 

 

 الصناعي   الحلیب وإعداد  ) األلیفة  الحیوانات  یشمل بما(  للُشرب بدیلة میاه استخدام  یجب والكبار،   لألطفال الشرب  میاه  من  التحذیر فترة  خالل 

 .الطعام  وتجھیز األسنان  وغسل الثلج  وإعداد للرضع 

 .أعاله  المذكورة الضعیفة والفئات السادسة سن دون لألطفال علیھا المنصوص االحتیاطات تطبیق یجري سوف  •
 األواني وغسل واالستحمام األیدي غسل في المیاه استخدام متابعة األصحاء األفراد یستطیع الشرب، میاه من التحذیر فترة خالل •

 .المالبس وغسل

 :التحذیرات  جمیع  حال  في

 .السموم من التخلص إلى المیاه غلي یؤدي لن.  المیاه  بغلي تقوم ال •

 .المرحاض   قاذورات  صرف   في  المیاه  استخدام   یمكنك •

 

 الشرب میاه تحذیرات خالل الخاصة للمؤسسات العامة الصحة إرشادات

. الشرب میاه یخص تحذیر بإصدار كالھما أو العامة المیاه نظام أو المجتمعات أحد یقوم أن بعد الخاصة للمؤسسات إرشادات بأوھایو الصحة وزارة تقدم

 ). resources" (الموارد" واختیار www.odh.ohio.gov/habs الرابط زیارة نرجو المؤسسات، ھذه في اتخاذھا الواجب باإلجراءات الخاصة للمعلومات

  الھیئات •
 المتنقلة الجراحیة

 الوالدة  مراكز  •

 اإلقامة معسكرات /المخیمات •

  النھاریة  الرعایة منشآت •
  النھاریة المخیمات/

 قبل ما أطفال ومنشآت
 المدرسة 

 األسنان ومراكز عیادات •

 الكلوي  الغسیل مراكز •

 المنزلي  الكلوي  الغسیل  •

 اإلطفاء أقسام  •

 األغذیة  تصنیع  •

 والمشروبات 

 الطعام خدمات  عملیات •

  التجزئة مؤسسات  •
 باألطعمة الخاصة 

 المنزلیة الصحة  •

 المحتضرین  رعایة  مؤسسات  •

 المستشفیات •

 النوویة  الطاقة محطات •

 المكتبیة البنایات •

 األلیفة  الحیوانات  متاجر •

 الصحیة  المنتجعات/ المائیة المالھي/ السباحة حمامات •

 الخاصة  المنازل •

 الخاصة  المیاه أنظمة •

  /المقیمة  الرعایة منشآت •

 المعیشة  في  المساعدة

  طویلة  الرعایة منشآت/االحترافیة  التمریض  منشآت •

 األجل

 والجامعات  المدارس •

  واألطفال  بالنساء الخاصة  البرامج •
 والرضع 

 

 اتخاذھا الواجب اإلجراءات

 .  أدناه والمعلومات المصادر  راجع. مائي مسطح أي لزیارة تخطط عندما مطلعًا تكون أن یجب

 :عبر كوالي وإي) HAB( الضارة الطحالب تجمعات بشأن أوھایو والیة  أصدرتھا التي اإلرشادات آخر على لالطالع BeachGuard نظام استخدم •

dpublicwww.publicapps.odh.ohio.gov/beachguar 
  :الرابط على الضارة الطحالب تجمعات حول المعلومات من مزید على االطالع یُمكن •

 www.ohioalgaeinfo.com 

  epa.ohio.gov/static/Portals/35/hab/HAB_Report_Form.pdf :التالي التقریر نموذج استخدام طریق عن الضارة الطحالب تجمعات مشاھدة  عند باإلبالغ بادر •

o إ�  المكتملة التقار�ر  أرسل: HABMailbox@epa.ohio.gov 
o ي   الموقع  ع� التق��ر  نموذج إ�مال ذلك  من بد�ً  �مكنك أو

وين  s://survey123.arcgis.com/share/ac459f1f0b344bfa93c0486b028fbba6http: اإلل��ت
 :المناسب النموذج باستخدام الشرب میاه في الضارة الطحالب تجمعات عن ناتج اعتالل عن اإلبالغ •

www.odh.ohio.gov/HABDrinkingForm 

o المحلیة الصحة مقاطعة إلى واألسئلة االعتالل تقاریر رفع ینبغي )LHD .(الویب  أداة باستخدام  المحلیة الحصة مقاطعة معرفة یمكنك: 

www.odh.ohio.gov/GetMyLHD 

 بنا  االتصال

Ohio Department of Health, Bureau of Environmental Health and Radiation Protection  

246 N High St, Columbus, Ohio 43215 

 BEH@odh.ohio.gov: إلكتروني برید) 614(  644-1390: ھاتف
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