
 (DIY) الس�������مة عن������د إج������راء ا�ش������غال بنفس������ك

 

 ا�نكليزي�������������ة باللغ��������ة ال�����روابط ك��ل
  

 بص������ورة بھ���ا والتعام�������ل إدارتھ���ا تت��������م ل���م وما .لھ��ا المص��������احبة والكيميائي�����������������ات الم��واد من كث���������يرة مختلف����������ة أن���واع عل���ى المب���������اني تحت���������وي

 وع�������ائ�تھم المب���������اني عل���ى بتجدي������������دات يقوم������ون ال������ذين ا�ش����خاص ص��حة عل���ى محتم����ل ت�����������أثير لبعض���������ھا يك�����ون أن يمك�����ن فإن������ه ص�����حيحة

 .البيئ�������������ة وعل���ى وج�����يرانھم

 ال�������تي وا�بخ������رة الغب��������ار أن غ����ير .رةك������بي بدرج����ة معروف����ة أخطار وھي ،وا�سبس��������������توس الرص�����اص مث����ل الم��واد بع������ض عن تنج�������م أخطار ھناك

 ص��حة عل���ى تؤث��������ر أن أيًضا يمك�����ن ،وا<س������منت والدھان (MDF مث����ل) المصّنع والخش�����ب الخش�����ب منتج������ات مث����ل ،"مأمونة" تب��������دو مواد من تص������در

 .والبيئ������������ة الن�����اس

 .كلًيا ت�في������������ه أو الح���دود أبع�����د إل���ى المحتم������ل تأثيرھ����������ا تقلي�������������ل عل���ى المب���������اني مجّددي تس�������اعد الموج��ودة والمخ��اطر الكامن�����ة ا�خط��ار إدراك لك�����ن

 من الح���د ف�����ي العم����ل بع������د الش����امل والتنظي������������ف المأمون���ة العم����ل وأس��������اليب الس�����������ليم التخطي����������ط مساھمة كيفي������������ة عن معلوم���ات الكتّيب ھذا يع�����رض

 .التجدي����������د أعمال خ�ل أخطار عل���ى تنط�������وي ال�������تي الم��واد عن الص�����ادرة وا�بخ������رة الغب��������ار خطر

 معزول��ة تك������ون ال�������تي أو متقّشرة ليس���������ت أو جي����دة حال��ة ف�����ي تك������ون ال�������تي ،ا�سبس��������������توس أو رص��اص عل���ى المحت������وي كال���دھان ،الم��واد بع������ض إن

 بطريق���������ة إزالتھ������ا أو زحزحتھ����ا أن إذ .وش����أنھا دعھا جي����دة بحال������ة الم��ادة كان����ت إذا .نسبًيا مأمونة ُتعتبر ،(مث�ً  الجدي������د كال���دھان) خطرة غ����ير مواد خل���ف

 .أعظم خطر إل���ى ت����ؤدي أن يمك�����ن مأمونة غ����ير

  

  ل��ك تس������������ببه أن يمك�����ن ال��ذي ما
  

 بي��������ن ت��������تراوح المحتمل��������ة الص�������حية المض���������اعفات من مجموعة إل���ى لھ��ا المص��������احبة والكيميائي�����������������ات الم��واد بع������ض إل���ى التعّرض ي����ؤدي أن يمك�����ن

 وتل�������ف التنفس������������������ية كالمش��������اكل خطورة ا�ش����د والح����اIت ،الجل�����د وطف�����ح والغثي�����������ان والص�����داع الخم��ول فيھ�������ا بم����ا ،الم��دى قص��������يرة المش������اكل

ا�  .الس�����رطان وربم����ا الش��������ديد والتسّمم والحساس�����������يات عص��اب

  

 منخفض��������ة لمس������������تويات التعّرض بع������د الخط���رة الم��واد بنت��������������ائج تأّثًرا أك������ثر الص������غار وا�طف������ال الرّضع وا�طف������ال الحوام��ل النس��������اء كان����ت وربم����ا

 .أيًضا بھ���ا الحيوان��������ات تت������������أثر أن يمك�����ن كما .منھا

  

 :رقط بث����������ث الجس�����م إل���ى الكيميائي����������������ة الم��واد ت�����دخل

  

 ● وال���دم؛ الرئ�����ة أنس�����جة إل���ى وامتصاص������ھا ا�بخ������رة أو الغب��������ار استنش�����������اق يت��������م وفي�������ه :اIستنش�������������اق

  

 ● مقص����ودة؛ غ����ير بص������ورة ذل���ك بع������د يؤك�����ل ث����م والس���������جائر الطع����ام تن�������اول وأدوات والطع����ام الي���������دين الغب��������ار يلّوث عن��دما وھو :البل����������ع

  

 ● ال���دم ط����ريق عن الجس�����م أنح���اء ك��ل إل���ى الم��واد ھذه فتنتق������������������ل الجل�����د ع�����بر الكيميائي����������������ة الم��واد ا�نس������جة تمت��������ص عن��دما وھو :اIمتص�������اص

  

 .تح�����دث مخاطر بأي�������ة والتحّكم ا�ول����ى بالدرج������ة مخاطر حدوث تجّنب إل���ى المأمون���ة التجدي����������د أعمال تھ���دف

 


