بسم اهلل الرحمن الرحيم

دليل صحة البيئة في الطوارى
مقدمة

الكوارث والطواري ممكنة الحدوث في اى مكان حيث تؤثر عمي صحة االنسان وحياتو والبنية
التحتية المعدة لدعمو وخدمتو وترتبط مشكالت صحة البيئة الناتجة من الطوارئ والكوارث

بتاثيرىا عمي البيئة الفيزيايائية والحيوية واالجتماعية التي تيدد صحة االنسان ورفاىيتو وبقائو
ومأواه ومياىو وخدمات االصحاح ونواقل االمراض.

يمخص ىذا الدليل المعالم االساسية الدارة صحة البيئة في حاالت الطوارى الكوارث وتشمل ىذه

المعالم المياه وخدمات االصحاح البيئى ودفن أو حرق الموتي ومكافحة نواقل االمراض وصحة
و سالمة الغذاء وتقييم مخاطر االوبئة التي تعقب حاالت الطوارئ او الكوارث  .وصحة البيئة
في حالة الكوارث تكون سيئة في المدن وعندما يحاول االنسان ايجاد ممجأ ليم في ىذه المدن

المزدحمة فغالبا مايعثرون عمي اماكن خطرة كاعمي المنحدرات غير المستقره او في المسطحات

المعرضو لمفيضان.

االهداف
 تخفيض قابمية المجتمعات لمتأثر باالخطار وتقوية قدراتيا عميي تحميل الصيعاب والتعيافي
بسرعة

 تقوية الخدمات الروتينية بحييث ييؤدي ذليل اليي خفيض تيأثير الكيوارث والطيوارئ الصيحية
الي الحد االدني

 االسييتجابة لمطي يوارئ والكي يوارث بنش يياطات صييحة البيئ يية المالئمةمام ييداد المي يياه واالص ييحاح
والسيطره عمي نواقل االمراض)
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البيئة الصحية :
ىي البيئة التيي تتوافيق عناصيرىا بطريقية متوازنية بحييث يسيتطين النسيان العييش فيييا والتفاعيل

معيا واستخداميا بطريقة تضمن تحقيق المنفعة وتجنب المخاطر  ،وتتالشى أو تتضياءل فيييا
مصادر الخطر وتتوفر فييا وسائل األمن والسالمة .

تموث البيئة

ىو تغير الحالية الطبيعيية ليشيياء الموجيودة بالبيئية بخمطييا بميا لييس مين ماىيتييا  ،أي بعناصير
غريبة عنيا  ،بحيث يكدرىا ويؤثر عمى التيوازن الطبيعيي الموجيود بالبيئية مميا ييؤدي إليى إعاقتييا

عن أداء وظيفتيا المعدة ليا والى الضرار بالكائنات الحية التي تعيش في ىذه البيئة .

العوامل التي تساعد عمى حدوث التموث البيئي  :تراكم المياه نتيجة تسرب المياه من التمدييدات
م مياه الشرب أو الغسيل أو المجاري )  ،تراكم الفضالت والقمامة  ،وجود  ...وغير ذلل

صحة البيئة في الطوارئ
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يمك يين وص ييا الي ييدا الع ييام الجي يراءات ص ييحة البيئ يية ف ييي مرحم يية الطي يوارئ ب ييدالالت المؤشي يرات
الصحية ,عمي وجو الخصوص معدل الوفيات وظيور او انتشار امراض ذات صمة بصحة البيئة
ويمكن وضعيا ايضا عن طريق مؤشرات تخصييص الخيدمات ,عميي سيبيل المثيال الميياه المتيوفرة

لمشخص الواحد يوميا او عدد مستخدمي المرحاض ومن الميم تأسيس قاعيدة واسيعة متفيق عميييا
لالىداا والمؤشرات لمنشاطات الفورية الن ذلل يساعد عمي تجنب خطر االستجابة العشوائية.

تشمل اولويات الصحة العامية فيي مرحمية الطيوارئ تيأمين الوصيول اليي ا لطعيام والميأوي والرعايية

الصييحية واالمييداد بالمييياه ومنشييأت االصييحاح والسيييطرة عمييي االم يراض المعدييية ومراقبيية الصييحة
العامة

اولويات صحة البيئة في مرحمة الطوارئ الحرجة
 توفير المنشآت لمناس لمتغوط االمن وفي اماكن نظيفة
 حماية مصادر مياه الشرب من التموث

 ت ييوفير الح ييد االدن ييي م يين مي يياه الش ييرب والط ييب واالس ييتخدام الشخص ييي الغي يراض النظاف يية
المنزلية

 التأكد من ان الناس لدييم عدد كافي من االوعية لجمن المياه وتخزينيا بشكل نظيا
 التأكد من معرفة الناس وفيميم لضرورة تجنب االم ارض
 التأكد من ان الناس لدييم الصابون الكافي لمغسيل
اولويات االستجابة لمطوارئ

ميين غييير الممك ين تحديييد تسمسييل اولويييات مقبوليية عالميييا الج يراءات ص يحة البيئيية فييي حيياالت
الط يوارئ الن كييل حاليية تتطمييب اسييتجابة معينيية تناسييبيا .فييي المجييال العممييي تقتضييي طبيعيية
الحالة تطبييق عيدة اولوييات فيي وقيت واحيد لميا بينييا مين ارتبياط مباشير وبائييا وتشيغيميا عميي

سييبيل المثييال السيييطرة عمييي مشييكمة الييتخمص ميين الفضييالت االدمييية الصييمبة اميير فييى غاييية
االىمييية لحماييية مصييادر المييياه ميين التمييوث ,والتزويييد بحاويييات جميين وتخ يزين المييياه وزيييادة
انتاج المياه امران ضروريان لمتأكد من التجمين واالستيالل المناسب لمميياه الغيراض النظافية

الشخصية

عمي الرغم من ان اجراءات صحة البيئة االكثر تاثي ار عمي الصيحة العامية فيي معظيم حياالت

الط يوارئ ىييو التأكييد ميين تزويييد السييكان المنكييوبين بالمييياه االساسييية وتييوفير منشييأت لمييتخمص
اآلمن من الفضالت البشرية فقد تكون خدمة المستشفيات و مراكز االطعام اكثر الحاحيا فيي

بعض الحاالت.
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تييأتي اولوي يية تجمي يين المخمف ييات الص ييمبة وال ييتخمص منيييا والس يييطرة عم ييي نواق ييل االمييراض ف ييي

المرتبيية الثانييية بعييد تييأمين مصييادر المييياه والييتخمص ميين الفضييالت االدمييية غييير ان المالريييا
يمكن ان تصبح خط ار ىاما عمي الصحة العامة بعد وقوع الكارثة.

محاور صحة البيئة في الكوارث

 التأكد من المأوى المالئم من الناحية الصحية.
 التأكد من ان مياه الشرب صالحة من حيث الكمية والنوعية.
 التخمص السميم من الفضالت اآلدمية.

 التخمص السميم من المخمفات الصمبة والخطرة.
 السيطرة عمى نواقل األمراض.
 الرقابة عمى األغذية.

 تفعيل دور المجتمن في الحفاظ عمى الصحة عن طريق ترقية السمول والتوعية الصحية
تطيير مياه الشرب:

بعيض مصيادر الميياه تحتيوى عميى بعيض الجيراثيم الممرضية والتيى يجيب إزالتييا أو قتمييا قبييل

إسييتخداميا لمشييرب  .ويعتبيير التطيييير ميين افضييل الوسييائل ال ازليية مثييل ىييذه الج يراثيم .ويعتبيير
الكمور من أشير المطيرات المستخدمة لتطيير المياه من الجراثيم.

اليدا من تطيبير ميياه الشيرب ىيو القضياء عميى كيل الميكروبيات المسيببة لمميرض دون تيرل
متبقيات كيماوية صمبة داخل الشبكة.

طرق التطيير:

-1غمي ييى المي يياء :يعتبرغمي ييى المي يياء مي يين افضي ييل طي ييرق التطييي يير ولكي يين غيي يير عممي ييى لكميي ييات
كبيرة.ويعتبر ضيؤ الشيمس الطريقية الطبيعيية لتطييير المياء إال أن ىيذه الطريقية مين الصيعب

بمكان التحكم فييا .

-2المركبات الكيماوية :مثل الكمورين واليودمغالى الثمن),

الكمورCa(ocl)2=Naocl:

ىيييو مي ييادة كيماويي يية واسييين االنتشي ييار عالميي ييا .ومتيييوفر عمي ييى نط يياق واسي يين وىي ييو يس ييتخدم في ييى

التطييرلقتل البكتريا.

وىوس يرين فييى قتييل الجراثيممغالبييا بعييد  33دقيقيية) .أيضييا ميين ممي يزات الكم يور أنييو يتييرل أثيير
متبقييى ميسييمى الكمييور المتبقييى) والييذى يعمييل عمييى منيين التمييوث المحتمييل حدوثيية مسييتقبال فييى

الماء.

كيفية عمل الكمور:
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الطريقيية الفعمييية لقتييل الكمييور لمبكتيريييا غييير معروفيية حتييى االن ,ولكيين ىنالييل إعتقيياد سييائد أن
مركبات الكمور إذا أضيفت الى الماء ,يتم تخمل لمعمميات الكيمائيية داخيل أنسيجة البكتيرييا إذا
كانت كميات الكميور مناسيبة وكافيية ليذلل.وىنالل جيزء مين ىيذه الكمييات يقيوم بقتيل البكتيرييا
والجزء المتبقى يسمى مبالكمور الحر).وعند إضافة الكمور النشط لممياء يحتياج اليى فتيرة زمنيية

لكييى يقييوم بعممييية قتييل البكتيريييا وىييذه الفتيرة الزمنييية تسييمى بفتيرة التفاعييل .وىييى فييى إقييل تقييدير

ىى 33دقيقة وفييا يكون Phلمماء فى المستوى العادىم)8-6.5
ومن أىم شروط عمل الكمور بصورة صحيحة :

 Ph -1لمماء 8-6.5

-2درجة ح اررة الماء 25-23
 -3اال تزيد درجة العكارة عن 5NTUمأى ان الما ء اليكون عكر)

‘-4ذا كانت كمية المعادن مثل الحديد والمانجنيز يجب تقميميا الن الكمور يتفاعل من الحديد
والمانجنيز ويكون مركب غير ذائب فى الماء.

فى حالة أضافة كمية من الكموراكثر من المقيرر يظيير ذليل فيى الطعيم والرائحية لممياء.ويكون

ذليل بيأن الكميور الحير المتبقيى أكثير مين.6مي//ل .والكميية المقبولية لمكميور الحير المتبقيى ىييى
3.5مجم/ل أومن 3.5 - 3.2مجم/ل .

وىنال ييل مش ييكمة أخ ييرى تظي يير ف ييى ح يياالت الطي يوارى وخاص يية ف ييى المعس ييكرات وى ييى االوان ييى

المتس يخة وىييذه تحتيياج الييى أضييافة الجرعيية ميين الكمييور ميين وقييت الخيير ممييره فييى االسييبوع أو
الشير)

أىم االنواع واالشكال الموجودة لمكمور:
-الكمور الغاز

 -الكمور السائل

مويستخدمان فى محطات المياه وشبكات المدن)
-الكمور البدرة

الكمور فى شكل الحبوب مويستخدمان فى حالة الطوارى)فييى حاليية الط يوارى يسييتخدم الكمييور البييدرة مالكالسيييوم ىيييدرو كمو اريييت) ويكييون بتركيييز -63

 %73كمييور وتضيياا منييو 14جييم فييى لتيير ميياء لتكييوين محمييول بتركيييز %1تؤخييذ منييو 3ممييم

وتضاا الى  23لتر ماء.
تحديد جرعة الكمور:
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اليييدا ميين أضييافة الكمييور لمميياء ىييو قتييل البكتيريييا الممرضيية بالميياء وتييرل كمييية بسيييطة ميين
الكمور النشط بالماء وىذه الكمية البسيطة من الكمور تسمى بيالكمور المتبقيى والييدا مين ىيذا

الكمور المتبقى ىو تطيبر التموث المحتمل حدوثة مستقبال فى الماء.

والكمييية المقبوليية ميين الكمييور المتبقييى 3.5-3.2ميي//ل ويمكيين قياسيييا بسيييولة وبسييرعة عيين

طريق جياز مقارنة المون.
جدول رقمم)1

زمن التفاعل بالنسبة لمكمور المتبقى لكى تكتمل عممية التطيير فى حالة الPhمختمفة :
الكميور المتبقييى فيى حاليية درجيية فترة التفاعل التى يحتاجيا

Ph

الح اررة 25-23درجة مئوية
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3.5م//ل

 33دقيقة

8.5

3.5م//ل

 82.5دقيقة
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3.5م//ل

 165دقيقة
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3.2م//ل

 412دقيقة

جدول رقم م)2

الكمية المطموبة من الكمورين لتكوين محمول واحد لتر بتركيز %1محمول الكمورين .

مصدر الكمور

التركيزالمسموح بو

الكمية المطموبة بالجرم

كمور بدرة فى شكل حبوب

%34

 43 -33جم

كمور بدرة

%73-63

14جم

كمور بدرة فى شكل حبوب

%25

 43جم

الخطوات:
-1نأخذ مايعادل 4جم من بدرة الكمورين متعادل  2ممعقة كبيرة)
-2تحل ىذه الكمية فى لتر ماء.

-3يرج المحمول جيدا حتى يحدث ترسسيب فى المحمول.

-4نأخذ 3ملم3س س)من المحمول وتضاا الى  23لتر من الماءم4جالون).
-5كل  4جالون تعادل جركانة كبيرة.

-6سعة البرميل م11-13جركانة) لذلل يحتاج الى  33س س من المحمول.
-7يكون الماء صالح لمشرب بعد  33دقيقة تقريبا من أضافة الكمور لمماء.
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التخمص من الفضالت االدمية اثناء الطوارئ
قييد يحييوي ب يراز البشيير مجموعيية ميين الكائنييات المسييببة لالم يراض التييي تضييم الفيروسييات واالبكتريييا
وبيييض او يرقييات الطفيايييات وغيرىييا ويمكيين لمكائنييات الدقيقيية الموجييودة فييي بيراز البشيير ان تييدخل

الجسم من خالل الطعام والماء واالواني المموثية المسيتخدمة فيي االكيل والشيرب وكيذلل مين خيالل

االتصييال باشييياء مموثة.وبيييذه الطريقيية تنتقييل الكثييير ميين االميراض المعدييية مثييل الكييولي ار واالسيييال
والتيفويييد وتكييون السييبب الرئيسييي فييي كثييير ميين الوفيييات وحيياالت الم ارضيية ويمكيين تقميييل عممييية

التم ييوث بواسيييطة اسيييتخدام المرحي يياض لصي ييحي والي ييذي يمك يين ع يين طريق ييو تقمي ييل عممي يية التميييوث

المذكوره وبالتالي تقميل حاالت الوفيات والمراضة الناتجة بسبب التموث.
الخيارات المطروحة

تي يرتبط الخي ييارات الص ييحية المطروح يية ب ييالظرا الط ييارئي وتت ييدرج م يين حق ييول التغ ييوط  ,مي يراحيض
االخدودمالخندق الضحل) ,مراحيض االخيدود العمييق وقيد اسيتعممت كثيي ار فيي الحياالت الطارئية و

قييد تكييون مفيييدة فييي اي وضيين يكييون ىنييال حاجيية الييي ميراحيض مؤقتيية بسييرعة ونحيين ىنييا نفضييل

ميراحيض االخييدود العميييق لحيياالت الطيوارئ والمرحيياض المحسيين المييواه فييي حيياالت المعسييكرات

طويمة االمد وفي اعادة التأىيل

اختيار موقع المراحيض

يج ييب ان يك ييون موق يين المي يراحيض عم ييي بع ييد  33مت يير عم ييي االق ييل ع يين اي مص ييدر لممي يياه وف ييي
الصييخور كثييرة الشييقوق قييد يكييون ميين المناسييب زيييادة ىييذه المسييافة بمقييدار كبييير كمييا يجييب ان ال
تبعد مواقن المراحيض اكثر من  53م عن مالجئي المستعممين لمتشجين عمي استعماليا .
انواع المراحيض الموصي بيا في الطوارئ

المعايير

مرحاض نكم اسرة كخيار اول ,ومرحاض نكم  02شخص كافضم خيار ثاني

انواع المراحيض

 /1مالمرحاض الخندق الضحل م ) Shallow trench latrines

 وىو عبارة عن حفرة عرضيا  33سم وعمقيا  153 – 93سم .أما الطول فيعتمد
عمي عدد المستخدمين

 3.5 -3 متر لكل  133شخص.

 يجب ان تكون المراحيض منفصمة م رجال  /نساء).
 يستعمل ىذا النوع لفترة قصيرة التتجاوز األسبوع.
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 عندما تمالء الحفرة حتي عمق  33سم من مستوي سطح األرض يتم دفنيا
بالتراب.

 إذا كان ىنالل ضرورة يتم حفر أخري.

 اليجوز استعمال االخاديد الكثر من اسبوع
/2المرحاض الخندق العميق ( ) Deep trench latrines
تعييد ميراحيض الخنييدق العميييق ميين افضييل االنيواع فييي حاليية الكيوارث والطيوارئي وتسييتمر الييي فتيرة

ميين  3-1اشييير كمييا يمكيين بنائيييا ميين م يواد متنوعيية نتضييمن االل يواح الخشييبية الطويميية والتصييميم
الذي نوصي بو ليذا المرحاض ىو كاالتي:

-1الطول  5متر بعرض  1.25متر وعمق  2.25متر

-2بناء الحواا بالطوب خاصة في االرض غير المستقرة حوالي .25بطوبة واحدة بالمونة الحرة
-3عمل االسالبات او الصبات م )5كل واحدة بعرض متر اي ان المرحاض يحتوي عميي خميس

غرا لمتبرز

-4يمكن عمل الفواصل بالمواد المحمية ويفضل الزنل لسيولة تركيبو ويمكن اعادة استخدامو
-5ىنييال تكمفيية لمتسييير تشييمل النظافيية اليومييية بتحديييد عامييل لعييدد ميين الم يراحيض باالضييافة الييي

المنظفات

/6في زروة االستعمال تستقبل الحجرة 53شخص/اليوم
 /3مرحاض الحفرة

-1عمق الحفرة  4-3متر م يتوقا عمي مستوي المياه في المنطقة)

 -2تييبطن ح يوالي  53سييم ميين االرض وقييد تحتيياج كييل الحف يرة الييي تبطييين لمنيين االنييييار وعييادة
تستعمل مواد عديدة لمتبطين مثل الطوب واالسمنت او.

-3توضن االسالبةمالصبة)

-4يمكن استخدام غطاء لمنن توالد الذباب

-5يجييب ان تصييمم الحفيرة لتبقييي سيينة عمييي االقييل والبييد ميين حسيياب حجميييا عمييي اسيياس 3.37م

/لمفرد/لمسنة

 -6عمل جدار لممرحاض ويمكن استخدام المواد المحمية المتاحة
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 \4مرحاض الحفرة الميواة المحسن ).(VIP
يشيمل مرحياض  (Ventilated improved pit latrine ) VIPيشيمل المرحياض تيويية فيي
اتجاه واحد لتقيميل الروائح وتكياثر الحشيرات واليتطميب غطياء فيوق ثقيب التغيوط والبيد مين تغطيية
نياية انبوب التيوية بسمل النممي حيث ان الذباب المتكاثر في الحفرة والذي يطير فيوق االنبيوب

نح يو ضييوء النيييار اليسييتطين ان يخييرج ميين المرحيياض والييذباب فييي الخييارج والييذي تجذبييو الرائحيية
المنبعثة من اعمي االنبوب اليستطين دخول المرحاض اما تصميم الحفرة فيو كاالتي -:

الطول في العرض في العمق
1.5x1.5x7m
التصميم كما في الشكل التالي

(يجب توفير ماء وصابون بجانب انمراحيص نضمان غسم االيدي بعد استعمال انمرحاض)

التخمص من المخمفات الصمبة
المخمفات الصمبة ىي النفايات الناتجة مين المطيب والنظافية العامية لممنيازل واالسيواق وفيي فتيرة
الطوارئ مين الضيروري تحدييد كميية النفاييات الصيمبة التيي سيتجمن وكميية النفاييات المنتجية وعيدد
وحجم شاحنات الجمن واعداد العاممين المطموبة وطريقة التخمص النيائية وموقن التخمص..

 /1الجمع والتخزين

يفضل الجمن اليومي لمنفايات وان الجمن ميرة فيي االسيبوع عميي االقيل يعيد ضيروري لقمييل تكياثر
الحشرات.

يتبيياين كثي ي ار عييدد وحجييم حاويييات النفايييات ميين حاليية الييي اخييري واليمكيين ان تحييدد اال ميين الواقيين

العممييي ميين خييالل التقييييم وكقاعييدة فالحاوييية التييي سييعتيا 233-133لتيير موتفضييل ان تكييون ميين
البالس ييتل او المع ييدن محكم يية الغطاء)يج ييب ان تخص ييص ل 33-23عائم يية وان تك ييون موض ييوعة

عمي بعد ال يزيد عن 13م من المأوي وكبديل فحاوية سعة 133-53لتر تخصص لعدد 53-25
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عائمة وفي بعض الحاالت فقد تستعمل حاويات كبيرة توضن عمي زوايا الشوارع ,شريطة ان تكون

محكمة الغطاء وفي معظم الحاالت فان ىذه التوصيات تسمح بخزن نفايات يومين

فييي االس يواق واالميياكن التجارييية فقييد يحتيياج الوضيين الييي حاويييات كبي يرة او منيياطق جميين لمسيييطرة

عمي الذباب والحشرات االخري

المعالجة والتخمص

فييي ىييذا الجييزء نعنييي بييالتخمص ميين النفايييات  ,النفايييات المنزلييية ونفايييات االس يواق امييا النفايييات

الطبية فالبد من ادارتيا بشكل منفصل كميا.
والطرق المتبعة

الدفن

أ /عمل حفرة لدفن النفايات
في التجمعات قمية الكثافة البشرية حيث تكون كمية النفايات المنتجة قمية نسبيا يمكن لكل اسيرة

عمل حفرة نفايات صغيرة خاصة بيا

وكبييديل ل يذلل يمكيين حفيير مخنييدق) عييام لمنفايييات عرضييو  1.5متيير وعمقييو 2متيير ويجييب تغطييية

النفايييات م ييا ب ييين  33-23سييم ب ييالتراب وعن ييدما يصييبح مس ييتوي الطم يير فييي الحفييرة 43س ييم تح ييت
مستوي سطح االرض تمال الحفرة باالتربة وتحفر حفرة اخري

واذا سييمح الوقييت والعماليية يجييب فصييل النفايييات الييي ميواد قابميية لمتحميييل العضييوي التييي يجييب ان

تمقييي فييي االخاديييدم الم يواد العضييوية) ويمكيين اعييادة حفيير النفايييات القابميية لمتحمييل بعييد سييتة اشييير
واستعماليا كسماد

و والمواد االخريمالزجاجات والعمب.......ال )

ب /مكب النفايات الصحي

فييي كثييير ميين الحيياالت ان اسييتعمال مكييب النفايييات الصييحي سيييكون الخيييار االفضييل لمييتخمص
النيائي واذا كانيت المكبيات الموجيودة غيير عاممية او صيعب الوصيول اليييا فمين الضيروري اقامية

مكبات جديدة .

ومكان الطمر يجب ان تتوفر فيو الشروط االتية-:
 ان يكون بعيد عن المستوطنة-سيل الوصول اليو

مقام عمي ارض خالية غير زراعيةان يوضن في منخفضات طبيعية ذات منحدررات خفيفة-ان يكون تحت ميب الريح بالنسبة لممستوطنة

يحدد موقعو وينظم لتجنب تموث المياه السطحية والجوفية11

فييي منطقيية ال تتعييرض لالنزالقييات االرضييية والبييد ميين اختيييار الموقيين بدقيية النييو قييد يصييبح مكانييا

دائم ييالمتخمص الني ييائي م يين النفاي ييات وق ييد يحت يياج ال ييي اجيي يزة نق ييل االترب يية لتع ييديل الموق يين والدارة
عمميات الطمر وقد قدر ان منطقة تقدر  5333-4333م ۲يمكن ان تخدم  13333ساكن.

سالمة االطعمة

يجب في اعقاب اي كارثة ما ان تيتم عمميية تقيييم الثارىيا عميي نوعيية وسيالمة الغيذاء ويجيب ان
تضمن سمطات السالمة الغذائية ان االغذية التي لم تتاثر بالكارثة محفوظة بطريقة مالئمة وانيا

غير معرضة لمصادر تموث اخري .

تطبييق المبييادي العاميية لمعالجيية اعييداد الغييذاء فييي جمييين الحيياالت بمييا فييي ذلييل المنييازل والمطيياعم
ومركييز التغذييية .وفيمييا يمييي نسييخة معدليية
المركزييية التييي تقييدم الخدميية لمنيياس الييذين تيياثرو بالكارثيية ا

من القواعد الذىبية لمنظمة الصحة العالمية

القواعد العامة العداد آمن لمطعام
.1طب الطعام النيئ بشكل كامل
/2تناول الطعام المطبوخ مباشرة
.3اعداد الطعام لوجبة واحدة

.4تجنب مالمسة الطعام النيئ لمطعام المطبوخ
.تكرر غسل االيدي
 5ا

.6ابق مرافق اعداد الطعام نظيفة
.7استخدام الماء اآلمن

.8الحذر من الطعام المشتري من الخارج

وفي فترة الطوارئ يجب االىتمام بمراقبة االطعمة من حيث
 .1مراقبة االسواق

 .2محاربة الباعة المتجولين
 .3التفتيش لمحالت االطعمة

 .4تفتيش العاممين بمحالت االطعمة

 .5التفتيش عن االطعمة المنتيية الصالحية
الجزرات) والسمخنات
 .6مراقبة وتفتيش محالت بين المحومم ا
يجب في اعقاب اي كارثة ما ان تيتم عمميية تقيييم الثارىيا عميي نوعيية وسيالمة الغيذاء ويجيب ان
تضمن سمطات السالمة الغذائية ان االغذية التي لم تتاثر بالكارثة محفوظة بطريقة مالئمة وانيا

غير معرضة لمصادر تموث اخري .
12

تطبييق المبييادي العاميية لمعمجيية اعييداد الغييذاء فييي جمييين الحيياالت بمييا فييي ذلييل المنييازل والمطيياعم

المركزية التي تقدم الخدمة لمناس

التأكد من ان المأوى مالئم من الناحية البيئية الصحية.
التنسي المستويات اآلتية عند التخطيط لمموقن
المساحة لكل شخص
المساحة داخل المسكن
عدد السكان لكل نقطة تجمين مياىي

عدد السكان لكل مرحاض

2

 03متر

2

 0.3متر
033
03

المسافة لنقطة الحصول عمي الماء

 033متر كحد أقصي.

المسافة بين نقطة الماء و ال latrine

100متر

المسافة بين كل منزل و اآلخر

 0متر عمي األقل.

المسافة لموقن ال latrine
فواصل النيران

 30متر

 033 – 53متر

مكافحة نواقل االمراض
تييؤدي بعييض الكيوارث الييي زيييادة فييي اعييداد نواقييل المييرض وبعييض االنيواع المؤذييية خصوصييا
الحشيرات والقيوارض ويمكيين ان تخمييق الفيضييانات مواقيين تكيياثر جديييدة لمبعييوض فييي الكيوارث
والبرل وانييار المرافق الصحية يساعد في تكاثر ذباب المنازل والقوارض.

التقييم

يجب في مراحل البداية لالستجابة لمطوارئ وفي التخطيط لمستوطنات الطوارئ المحتممية ان

يييتم عمييل تقييييم لمخيياطر االميراض التييي تحمميييا نواقييل االميراض والحشيرات المختمفيية ومجييال

الس يييطرة عميي ييا باس ييتخدام التقني ييات المتاح يية واالجي يراءات الخاص يية لممكافح يية والس يييطرة عم ييي
القوارض والحشرات والحيونات المزعجة .
مكافحة المرض ومصادر االزعاج
يمكي يين تحقيي ييق السي يييطرة عمي ييي نواقي ييل االم ي يراض بوسي ييائل عي ييدة تتضي ييمن في ييي حالي يية الط ي يوارئ

االجراءات التالية حسب االولوية
 التشخيص والمعالجة
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 السيطرة عمي النواقل
 النظافة البيئية

 الحماية الشخصية

مكافحة مصادر االزعاج
 التعرا عمي العامل المسبب
 النظافة البيئية

 الحماية الشخصية

اجراءات المكافحة المتوفرة
تقميل الكثافة العددية

 عن طريق تصرا المياه
 الردم

 تسوية المنخفضات والحفر
 استخدام المبيدات الحشرية

قطع دورة الحياة بالمبيدات الحشرية
يعتمييد عمييي اسييتخدام المبيييدات الحش يرية المسييتخدمة لنوااقييل االم يراض فييي االميياكن التييي تس يتقر
فيي ييا النواق ييل مث ييل الس ييطوح الداخمي يية لممني يازل وف ييي حال يية بع ييوض االن ييوفيمس او داخ ييل الش ييقوق
الموجييودة فييي الجييدران فييي حاليية البييق باالضييافة الييي ذلييل فييان النييوع المسييتيدا يجييب ان يكييون

قييابال لمتييأثر بالكيماويييات المسييتخدمة والتييي بييدورىا يجييب ان ال تشييكل خطييورة عمييي السييكان وال
عمي الذين يقومون برشيا

ويجييب ان تجيييب عيين االسييئمة التالييية قبييل ان تسييتخدم المبيييدات الحش يرية لمسيييطرة عمييي نواقييل

المرض او يرقاتيا

 ما نوع الناقل المسؤل عن انتقال المرض بين السكان
 ما نوع المبيد الذي يتاثر بو الناقل
 اين يتكاثر الناقل

 اي االجراءات اكثر مردودا من قتل اليرقات ام قتل الناقل
 ىل يمكن الحصول عمي التركيبة الصحيحة
 ىل ادوات العمل المناسبة متوفرة

 ماىي االحتياطات الواجب اتحاذىا لسالمة البشر
واهلل ولى التوفيق
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