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إزالة التلوث = األولوية 

مادة من مركبات الفوسفات العضوي
+أتروبين •
معالجة األعراض •
إزالة التلوث •

مادة من غير مركبات الفوسفات العضوي 

معالجة األعراض فقط  •
إزالة التلوث •



رياح

تخزين المواد 

منطقة خطر 

Copyright by Wenke / Helms

إزالة التلوث والكشف

فريق اإلطفاء

المنطقة البيضاء

طاقم اإلسعاف
المصابون 

لقد ترجم ھذا الجدول إلى اللغة العربية
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تسلسل اإلجراءات
اإلنقاذ •
الترياق•
التسجيل •
نزع المالبس•
الفرز•
إزالة التلوث المحلي •
تضميد الجروح •
العناية الحيوية األساسية، إعطاء الترياق واألتروبين •
)غسل بالماء: ٣الصابون، : ٢غسل بالماء، : ١(إزالة التلوث •
الكشف •
إعادة الفرز، العناية الحيوية المتقدمة، نقل •
اإلدخال إلى المستشفى •
الرعاية الطبية المناسبة•



إصابات جماعية، أشخاص لحقھم التلوث ولكنھم ال 
يعانون من إصابات، قلق 

قد ُتخلِّف عملية إرھابية أعداد كبيرة من األشخاص الملوثين دون إصابات، •
.إضافة إلى أشخاص قلقين ال يعانون من تلوث أو إصابة

.يجب إذاً إتخاذ إجراءات لمنع ھؤالء األشخاص من اكتساح وحدة الطوارئ•
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تحضير الوحدة
تشغيل خطة عمل المستشفى •

طاقم عمل الطب النووي، العالج اإلشعاعي، فريق : استدعاء المزيد من الدعم–
)علم فيزياء السالمة الصحية(السالمة اإلشعاعية 

إنشاء منطقة إلزالة التلوث–
إنشاء منطقة فرز –

خطة احتواء التلوث •
إعالم طاقم العمل باتخاذ تدابير الوقاية العالمية ووضع قفازات مزدوجة –
تحديد أوعية متعددة للنفايات الملوثة –
تغطية األرض إذا سمح الوقت –
تحديد مدخل خاص لنقل المرضى الملوثين إلى وحدة الطوارئ، أو تحديد جانب –

من ممر الدخول أو نقلھم إلى نقالة نظيفة قبل إدخالھم، إذا سمح الوقت 
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مركز إزالة التلوث 
 تحديد مركز إلزالة التلوث عن األشخاص الملوثين الذين ال يعانون من إصابات•

بليغة 
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Presenter
Presentation Notes
.



مركز إزالة التلوث 

يجب توفير مالبس بديلة–

يجب أن يؤمن المركز عدد من  دشات اإلستحمام –
قد يلزم تأمين النقل أو المأوى لألشخاص بعد إزالة التلوث –

توفير مركز إلزالة التلوث عن طاقم العمل الذي يقدم المساعدة، –
طاقم طبي خبير بالقضايا اإلشعاعية األساسية، أخصائيين في علم 

فيزياء الصحة وھيئة عاملة مدّربة على إزالة التلوث وإستخدام 
.  الراديومتر، إضافة إلى مستشارين نفسيين
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إجراءات إزالة التلوث

تقييم وتقدير حجم الحادثة•

رسم الحدود الخارجية/ ضبط ساحة الحادثة •
•  
تحديد الخطر إذا أمكن •

تحديد مستوى معدات الوقاية الشخصية الالزمة •
وضرورة ارتداء البدلة الواقية

تجھيز مواقع إزالة التلوث •

مراقبة دخول موقع إزالة التلوث أو المستشفى•
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محطة إزالة التلوث 

Presenter
Presentation Notes
This diagram shows one example of a casualty receiving decontamination station. This can be deployed in a field setting at a safe distant upwind from the incident site, a traffic control point or at a HCF. The hot, warm, and cold areas of the decontamination station should be identified during the planning phase.  A properly sited station will also permit drainage of the decontamination water to be directed into a sump, holding pond, or a container that can be emptied later during the recovery phase. The hot zone is considered contaminated and where potentially contaminated victims and vehicles initially enter.  It is critical that access, egress, and the perimeter be secured.  Staff in the hot zone must wear appropriate PPE for the contaminant identified. Walk-in victims and those who cannot be confirmed as receiving decontamination from a certified hazardous materials unit in the field go to the screening stations in the hot zone before proceeding through the decontamination line. Medical personnel should determine if those decontaminated in the field should be decontaminated again or if the patient can proceed directly to the medical triage area.The warm zone is where victims are decontaminated, dried, and dressed. Staff monitoring the process should be wearing appropriate PPE. The cold zone is considered free from contamination.  This is where medical triage generally occurs although for critically injured victims, triage can occur before decontamination begins by properly protected medical personnel.  Those victims are usually then decontaminated through the non-ambulatory decontamination line. The cold zone should be upwind and uphill from the hot zone with a secure perimeter.  



جھاز التنفس المنقي للھواء 
Air‐purifying respirator (APR)

إستعمال واحد•
كمامة نصفية•
ضغط سلبي •
  ١٠: عامل الوقاية•
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

نعم



جھاز التنفس المنقي للھواء

يعاد إستخدامه •
مطاطي •
كمامة نصفية•
ضغط سلبي •
  ١٠: عامل الوقاية•
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

نعم



جھاز التنفس المنقي للھواء

يعاد إستخدامه •
مطاطي •
كمامة شاملة •
ضغط سلبي •
  ٥٠: عامل الوقاية•
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

نعم



جھاز التنفس اآللي المنقي للھواء
Powered air‐purifying respirator (PAPR)

فضفاض  •
٢٥: عامل الوقاية•
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

كال 



جھاز التنفس اآللي المنقي للھواء

قناع وغطاء واٍق للرأس•
٢٥: عامل الوقاية•
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

كال 



د بالھواء  جھاز التنفس المزوِّ
Supplied‐air respirator (SAR)

قناع شامل •
  ١٠٠٠: عامل الوقاية•
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

نعم 



د بالھواء وبنظام احتياطي  جھاز التنفس المزوِّ
Auxiliary escape respirator

  ١٠٠٠٠: عامل الوقاية•
)عند إستخدامه كإحتياط أو بديل(
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟ •

نعم



جھاز التنفس المتكامل
Self‐contained breathing apparatus (SCBA)

قناع شامل •
  ١٠٠٠٠: عامل الوقاية•
)عند تشغيل الضغط(
ھل من الضروري إختبار الجھاز؟•

نعم



"أ"معادل المستوى 

بدلة تغليف شامل •
واقية من السوائل الكيميائية •

واألبخرة 



"ب”معادل المستوى 

بدلة تغليف شامل غير
عازلة لألبخرة 



"س”معادل المستوى 



"د”معادل المستوى 



مضادة للمواد الكيميائية 

بدلة داخلية  قفازات 



مضادة للمواد الكيميائية 

جزمة مطاطية  غالف األحذية 



معدات حماية العينين

نظارات السالمة  الدرع 
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