
أو
05 37 68 64 64

24س / 24س - 7 أيام في األسبوع

الوقاية من التسمم
مببيدات احلشرات

الوقاية من التسمم مببيدات احلشرات

األعشاب  وبعض  الفطرية  واألمراض  احلشرات  ملكافحة  املبيدات  تستخدم 

الضارة. واحليوانات 

ميكن أن يحدث التسمم نتيجة المتصاص هذه املواد عن طريق :

• اجللد أو العني : إذا المس املبيد اجللد أو العني 
• الفم : تناول عرضي أو إرادي عن طريق الفم للمبيدات احلشرية 

واد الغذائية امللوثة باملبيدات
أو امل

• اجلهاز التنفسي : من خالل استنشاق الرداد الناجت عن رش 
املبيدات احلشرية

ولهذا البد من إدراك مدى خطورة التسمم باملبيدات الذي تنتج عنه 

حاالت وفيات ال يستهان بها

نصائح من أجل اجتناب التسمم مببيدات احلشرات:
• اجتناب استعمال هذه املواد قدر املستطاع ألنها ضارة 

وعدم اللجوء للمواد التي تباع مجزأة في غير علبها وبدون • إذا دعت الضرورة الستعمالها يجب اقتناء املواد املقننة بالصحة و بالبيئة

أغلفتها األصلية
• خزنها في أماكن بعيدة عن متناول األطفال وبعيدة من في أواني خاصة باألطعمة• االحتفاظ بهذه املواد في علبها األصلية وعدم إفراغها • اقتناء الكمية الضرورية فقط لتجنب تخزينها

دليل املواد الغذائية وتتبع  استخدامها  قبل  االستعمال  قراءة طريقة  السالمة•  وتدابير  املستخدم 

أثناء عملية التحضير والرش والتخزين يجب : 
أعضاء • ارتداء قفازات وقناع ومالبس وأحذية واقية• إبعاد األشخاص خصوصا األطفال واحليوانات األليفة • عدم األكل أو التدخني  بغسل  للسالمة  األساسية  القواعد  مراعاة  االستحمام وغسل •  أمكن  وإذا  للمبيدات  املعرضة  اجلسم 

االنتهاء عند  املالبس 

في حالة التسمم

جود أعراض
• االستعجال في إسعاف املصاب عند و

ة املادة واإلرشادات 
سمم للتعرف على خطور

• االتصال مبركز محاربة الت
الالزمة

 وإذا أمكن٬ أخذ صورة 
ى املادة السامة

علبة للتعرف عل
• االحتفاظ بال

الء بها لدى الطبيب
للعلبة لإلد

باملاء  دا 
يجب غسلهما جي في حالة التسمم عبر اجللد أو العني : 

ملدة 10 دقائق دون حك أو  استعمال مواد أخرى

القيء،  )إهاجة(  استثارة  عدم  يجب  الفم :  التسمم عبر  في حالة 

و مركز محاربة 
و املاء دون استشارة الطبيب أ

عدم شرب احلليب أ

التسمم

هوية املكان وإخراج املصاب 
في حالة التسمم عبر التنفس : يجب ت

ء غير ملوث
من املكان قصد استنشاق هوا

ركز املغربي حملاربة 
في جميع احلاالت : االتصال فورا بطبيب أو بامل

 املادة وتصنيف مدى خطورة 
ائية للتعرف على

سمم ولليقظة الدو
الت

احلالة

ال تنتظروا ظهور أعراض التسمم
اتصلوا باملركز الوطني حملاربة التسمم،

طبيب مختص في خدمتكم مجانا، يقدر مدى خطورة التسمم 
ويزودكم بالنصائح واإلسعافات األولية 


