تعليمـــات لل�ســالمة والــوقـايـة
حــال وقـوع الحـرب
نظر ًا لما تمر به المنطقة من ظروف طارئة ،ف�إن الدفاع المدني بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة البحرين ي�سترعي
�إنتباه المواطنين ب أ�خذ االحتياطات الب�سيطة التالية حال وقوع حرب بالمنطقة ،هذه التعليمات ّتم �إ�ستنباطها بعد
ا إلطالع على الكثير من أالدلة المتخ�ص�صة ب� أش�ن اال�ستجابة أل�سلحة الدمار ال�شامل.
 - 1لب�س مالب�س تغطي كافة الج�سم تقريب ًا لحمايته من الغازات والجراثيم المولدة للبثور التي ت�صيب الجلد
وتنتقل عن طريقه ويفهم من ذلك تغطية الكفين �إما بو�ضعها في الجيب قدر الم�ستطاع أ�و لب�س قفازات.
 - 2االحتفاظ دائم ًا بمنديل من القما�ش ليتم تغطية أالنف والفم حال �سماع �صفارات ا إلنذار ،ويف�ضل أ�ن يكون
المنديل مبل ًال (�إن أ�مكن) على أ�ن يعاد ترطيبه كل ربع �ساعة ،وذلك لمنع دخول الغازات والجراثيم والمواد
الم�شعة �إلى داخل الج�سم ،ويف�ضل االحتفاظ بقنينة ماء �صغيرة في ال�سيارة ،أ�و الف�صل الدرا�سي أ�و غيرذلك.
� - 3إذا كان الفرد في الخارج وا�ستمع ل�صفارة ا إلنذار فعليه �إتباع النقطة 1و 2أ�عاله مع �ضرورة االحتماء في أ�ي
ملج أ� أ�و مبني أ�و محل مغلق (كال�سيارة) في أ�قرب وقت ممكن ،كما �إن عليه غلق النوافذ و أ�جهزة التهوية والتكييف،
مع أالخذ في االعتبار توفر هواء للتنف�س ،خ�صو�ص ًا �إذا كان في الغرفة أ�فراد كثيرون مع مراعاة التقليل من تيار
الهواء المار في المكان قدر الم�ستطاع.
� - 4إذا كان الفرد في الخارج ،و�سمع �صفارة ا إلنذار ،ولي�س معه ما ذكر أ�عاله ،فعليه تغطية أ�نفه وفمه بيده أ�و
بمالب�سه ،وحب�س النف�س قدر ا إلمكان ،و�إن ا�ضطر ،ف�إنه ي أ�خذ نف�س ًا قلي ًال ريثما ي�صل �إلى ملج أ� أ�و مبنى أ�و محل
مغلق.
 - 5المتابعة الم�ستمرة لو�سائل ا إلعالم الر�سمية (الراديو والتلفزيون) للتعــرف علي �آخـ ــر التطورات
وا إل�ستماع �إلي أ�ية �إر�ش ــادات أ�خـ ــرى .كما يتوجب كذلك علي الفرد عدم لم�س أ�ي ج�س ــم غريب ي�صـ ــادفه
وتبليغ الـ ــدفاع المدني بذلك.
 - 6االلتزام بالهدوء وعدم االرتباك ،وتجنب اال�ستماع �إلى ا إل�شاعات أ
والخبار ال�صادرة من جهات غير
ر�سمية.
 - 7تنظيف الجروح ال�سطحية � -إن وجدت  -وتغطيتها ب�إحكام خالل هذه الفترة.
 - 8يف�ضل تهيئة غرفة المنزل في أالدوار العلوية (�إن توفر ذلك) إل�ستعمالها كملج أ� حال تعر�ض المنطقة ألي
خطر مبا�شر� ،سواء كان كيميائي ًا أ�و بيولوجي ًا أ�و نووي ًا .ويجب أ�ن يكون تيار الهواء فيها معدوم ًا ،وتكون تهويتها
أ�قل ما يمكن وذلك ب�سد الفتحات فيها ،ب�إ�ستعمال ال�شريط الال�صق ،أ�و فتائل قطنية أ�و �إ�سفنجية أ�و منا�شف
مبللة ،وعند الجلو�س في هذه الغرفة  -عند حدوث الخطر المبا�شر  -يف�ضل الجلو�س في و�سطها (بعيد ًا عن
الجدران) وخالل هذه الفترة يتوجب االمتناع عن التدخين أ�و �إ�ضاءة ال�شموع أ�و غير ذلك من المواد الم�شتعلة.
 - 9عند تعر�ض المنطقة ل�ضربة كيميائية أ�و بيولوجية أ�و نووية مبا�شرة والفرد حينها في �سيارته ،عليه غلق
النوافذ ،وغلق المكيف والتهوية ،و�إطفاء محرك ال�سيارة واال�ستماع �إلى الراديو.
 -10في حال �شعور الفرد بحرقان في العين  -بعد تعر�ض المنطقة ل�ضرر مبا�شر ،فعليه غ�سلها بالماء لمدة
 15-10دقيقة ومراجعة الطبيب .وعند �شعور الفرد ب أ�عرا�ض مفاجئة كالحرارة والغثيان واالختناق والحكة،
عليه االت�صال بالطوارئ.
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