
؟ثناء الفيضانكيف أحمي صحتي أ



االمراض المتوقع تفشيها مع الفيضان

تزيد من انتقال األمراض المنقولة بالمياهالفيضانات يمكن ان 

:والنواقل مثل

التيفودحمى 

الكوليرا 

المالريا 

الصفراءالحمى 



اكثر مخاطر الفيضانات الصحية

ق المخاطر األكثر شيوًعا المرتبطة بالفيضانات هي تلوث مراف

.الراكدةمياه الشرب والمياه 

توفير المياه الصالحة للشرب دون انقطاع هو اإلجراء الوقائي 

األكثر أهمية الذي يجب تنفيذه بعد الفيضانات ، من أجل الحد 

.بالمياهمن مخاطر تفشي األمراض المنقولة 



نصائح االستخدام االمن للمياه اثناء الفيضانات

.الطعامأو غلي الماء للشرب وإعداد قم بكلورة -

ن تستخدم مياه الفيضانات لغسل األطباق أو تنظيف األسناال -
. أو غسل وتحضير الطعام

يديك دائًما بالماء والصابون إذا المست مياه اغسل -
.الفيضانات

غير آمن لألكل فهو أي مياه فيضانات ، إذا المست طعامك -
.المياهويزيد من خطر اإلصابة باألمراض التي تنقلها 

في حالة وجود مياه راكدة حول المنزل استخدم طارد -
.والناموسياتاالباعوض



نصائح الطعام الصحي في الفيضان

المفاتيح الخمسةخالل اتباع تجنب تفشي األمراض المعدية من 

:لغذاء أكثر أمانًا

حافظ على نظافة اليدين واألواني-

فصل الطعام النيء عن المطبوخ-

طهي الطعام جيًدا-

حافظ على الطعام في درجة حرارة آمنة-

الطازجةالمياه الصالحة للشرب والمواد استخدم -



نصائح بخصوص لدغة الثعبان
- .لدغة الثعابين شائعة في الفيضانات

حركة جسم في حال أصيب شخص بلدغة ثعبان يجب تقليل -
وآمن، واذا المريض بالكامل عن طريق االستلقاء في وضع مريح 

أي حركة أو تقلص حبال، تثبيت الطرف المصاب بجبيرة أو امكن 
من امتصاص السم في مجرى الدم واألوعية سيزيد عضلي 
.اللمفاوية

، تنظيف قوي ، تدليك فرك )تجنب عمل أي شيء لجرح اللدغة -
ألن هذا قد يؤدي إلى حدوث ( أو وضع أعشاب أو مواد كيميائية

.الموضعيويزيد من امتصاص السم ويزيد من النزيف عدوى، 

اء انقل المصاب للمستشفى بأسرع وقت ممكن وهو في وضع استلق-
.وتقليل الحركة



مهمة نصائح اخرى 

ذلك تابع االخبار بانتظام اذا كنت في منطقة فيضانات و•

لالطالع على إشارات التحذير وقرارات االخالء، وتحديد

.المناطق المعرضة للفيضانات أو االنهيارات األرضية

اه الراكدة، تجنب السير أو القيادة في مناطق الفيضانات والمي•

نت أ. حتى أقل كمية من الماء يمكن أن تسبب مخاطر كبيرة

الماء ال تعرف ما إذا كانت الخطوط الكهربائية قد سقطت في

رات يمكن بسهولة جرف السيا. أو وجود مواد كيميائية خطرة

.واألشخاص بعيًدا أثناء الفيضانات


