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يمكنني الحصول على معلومات عن جودة ال هواء؟
كيف
نشقه .زرموقع
يمكن أنتؤثر حرائق الغابات القريبة على ال هواء الذيتست
 www.baaqmd.govأوموقع www.airnow.govللحصول على
معلوماتبخصوص جودة ال هواء الحالية.يُعد جدول جودة ال هواء ()AQI
ً
مرمزاباأللوان،يُستخدَملبيان ماينبغيفعل ه حال وجودمستويات
نظا ًما
رفة اإلجراءات الموصىب ها
ف ةلجودة ال هواء (راجع الجدول)لمع
مختل
(راجع الجدول).يمكن أنتتغير الظروف؛لذاتحقق من جدول جودة
ال هواءفي أغلب األحيان.

في ها الدخان؟
لتييسود
يمكنني حمايةصحتي خاللاأليام ا
كيف
افذ .اضبط مكيف ال هواءفي
بقبالداخل وأغلق األبواب والنو
• ا َ
لسيارة على إعادةتدوير ال هواء.
المنزل أو ا
• اشربالكثير من الماء.

لتعرض
قنعة الوجه الحد من ا
هليمكن أل
للدخان؟
توفر الكمامات المصنوعة من القماش ،والكمامات
الجراحية حماية محدودة من دخان الحرائق.
تعرف على مزيد من المعلومات عن اإلرشادات
َّ
بأقنعة الوجه.
الحالية الخاصة

جدول جودة ال هواء
مستويات المخاوف
الصحية
جيد ( 0إلى ) 50

• حافظ على الهواء منحولكباردًا.ضعفوط رطبة على
تشغيل
اليدين والوج ه والقدمين ،أو حافظ علىبرودة الجوب
مروح ة .راجع كتيب الحرارة من أجل النصائح .إذا كنت ال
فاظ علىبرودة الجو،فا ذهب إلى مركزتبريد.
تستطيع الح
فعل الحرارة،بمافي ذلك؛
رفة أعراض اإلعياءب
ش اهدلمع
الصداع أو الدوار أو الغثيان.
• قَ ِّلل مننشاطكفي األماكن الخارجية عندمايكون ال هواء
ثافةللحد من التعرض
غيرصحي .أو اختر أنشطةأقل ك
فال ،أنيق ِّللوا
صا األط
للدخان
يجب على الجميع ،خصو ً

متوسط ( 51إلى )100

غيرصحي للمجموعات الحساسة
( 101إلى ) 150

التوجد آثارصحية متوقعة

يجب على األشخاص الذينيعانون حساسيات
بشكل غير عادي الحد منبذل ال مجهود المطول
في األماكن الخارجية
ابقَبالداخل حال كونك:

•
•
•
•
•

لمطولة.
األنشطة الخارجية ا َّ

لشموع أو
• حافظ على ال هواء الداخلينظيفًا.تجنبإشعال ا
افئ أواستخدامبخاخات الهباء
تشغيل المد
استخدام الموقد أو
رفةفي المنزل ال
فة" ،هي غ
رفةنظي
الجوي .خصص "غ
نقي
فذ ها وأبواب ها مغلق ة.استخدم منظف /م
تُستخدَم وتكوننوا
هواء محمول إذا كان ممكناً.

التوصيات

غيرصحي ( 151إلى ) 200

غيرصحي للغاية ( 201إلى ) 300

• ُزر مركز هواء أكثرنظافة إذاتطلب األمر.

حامالً

فال رضيعًا أو ط ً
ط ً
يرا
فالصغ ً
من كبارالسن
فسية أو
تعانيالربو أومشكالتتن
قلب األخرى
أمراض ال
شعورابالضيق
يسببلك الدخان
ً

فال ،أنيق ِّللوا
صا األط
يجب على الجميع ،خصو ً
لمطولة.
األنشطة الخارجية ا َّ

فال ،أنيق ِّللوا
صا األط
يجب على الجميع ،خصو ً
لمطولة.
األنشطة الخارجية ا َّ

• ضع خطة طوارئ معأفرادأسرتك أو جيرانك.اشتركفي
 .ACAlert.orgكنمستعدًالإلخالء.
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َمن األكثر عرضة لخطر ال هواء غير الصحي؟

فعل ال هواء غير
يُر َّجح أنيصاببعض األشخاصبالمرضب
الصحي ،مثال:
فال األصغر من 18سنة
• األط
• الكباربعمر 65سنة أو أكبر
نساء الحوامل
• ال
• األشخاص المصابونبحاالتصحية مزمنة،
شرد أو الذينيعملونبالخارج
• األشخاص الذينيُقاسون الت ُّ

رضين للخطر حمايةأنفسهم؟
كيفيمكن للسكان المع
فسي ة أو أمراض
ضاتن
• يجب على األشخاص الذينيعانون أمرا ً
القلب وضع خطة مع طبيب هم من أجل ماينبغي القيامبه ح ال أن
أصبح ال هواءفي المنطقة التييقطنوها غيرصحي
فيلعدةأسابيعفي متناول اليد؛لتجنب الخروج
فظبأدوي ةتك
• احت
في ال هواء غير الصحي
فس أوبأي
ي فرد مصاببالكحة أوبضيقفي التن
• يجب على أ
أعراض أخرىيبدو أن هاتتعلقبال هواء غير الصحي ،أنيراجع
الطبيب.

لصحيةلدخان حرائق الغابات وجودة ال هواء
مابعضاآلثار ا
لصحي؟
غير ا
يحتوي الدخان على جزيئاتدقيقةيمكن ها أنتؤثر على الرئتين
شاق هابعمق.يمكنللدخان أنيسببتهيُّ ًجافي العينين
والقلب عنداستن
ً
ووخزافي الحلق،
فًا،
فا
والممرات ال هوائي ة ،ممايسببكح ة ،وج
فس ،وصعوبة
ورشح األنف ،وزيادة البلغم /المخاط ،والل هث عند التن
فس.
التن
فاق ًما ألعراض مرض
يمكنللدخان وال هواء غير الصحي أنيسببت
تسبب المواد
القلب والرئ ة الخطر الموجودان مسبقًا.يمكن أن
فس عنداألشخاص الذين
فعةفي ال هواء الل هثأثناء التن
الجسيمي ة المرت
نسداد الرئوي المزمن
فاخ الرئة ومرض ال
يعانون الربو وانت
(.)COPD

لتعرض للدخان عن
كيفتختلف األعراضالناجمة عن ا
فيد19-؟
األعراضالناجمة عن كو

فس،
تشاب هة ،مثل الكح ة وصعوب ة التن
تكونبعض األعراض م
ضا مثل
أعرا
ني
تعا
نت
ك
أن
حال
.
لف
ت
مخ
ويكون البعض اآلخر
ً
الحمى ،أو اإلحساسبالبرد ،أو ألمفي العضالت أو الجسم ،أو
لسيطرة
فحص الذاتي من مركز ا
تساعد أداة ال
اإلس هال،يمكن أن
كوفيد19-فيتحديد ما إذا
لوقاية من ها الخاصب
على األمراض وا
كوفيد19-
كان المزيد من المساعدة أو االختباراتبخصوص
نفس
ضا حادة،مثلصعوب ة الت
مطلوبة .حال أن كنتتعاني أعرا ً
أو ألمفي الصدر،فاتصل على .911

شيح ال هواءفي منزلي؟
يمكننيتر
كيف
حتى مع عدمترشيح ال هواء،يكون البقاءفي الداخل هو الطريق ة
كرفي أمر
ا
ألفضللتقليل التعرضلل هواء .ولترشيح ال هواء،ف ِّ
فعالية العالي ةلألجسام متن اهي ة
الحصول على منقي ال هواء ذي ال
الصغر ( HEPAتأكد أنه الينتج غاز األوزون) أو MERV
فاءة) أو منقيبمميزات أكبر
بالغ عن الحد األدنىللك
( 13قيم اإل
من أجلنظام التسخين والت هوية وتبريد ال هواء ()HVAC
( مكيف ال هواء).

يمكنني الذهاب حال أن كان ال هواءفي منزليغير
إلىأين
صحي؟
ي في منطقتكلمايزيد على عدة أيام،
حال وجود هواء غيرصح
ك في أمر مغادرة المنطقة المتضررة أو البقاءفي مركزلل هواء
فر
نشآت مثل المراكز
النقي .مراكز الهواء األكثرنظافة هي م
المجتمعية أو المكتبات التييوجدب ها أنظم ةترشيح ال هواء؛ حيث
قدي ذهب العامة من أجل الدخول إلى األماكن الداخلي ة التيب ها
هواءنظيف .مراكز التبريد هي منشآتتقدم مكانًاللحصول على
هواءبارد خالل موجات الحرارة.
كماقدتقدمبعض المراكز موارد أخرىلألشخاص الذين
تشرد .حال أنتركت منزلكلزيارة مركزلل هواء أكثر
يقاسون ال
ف ة أو مركزلتبريد ال هواء،يُرجىاتباع اإلجراءات االحتياطي ة
نظا
كوفيد ، 19-مثل ارتداء غطاء الوج ه.
الخاصةب
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