
 

الفيضان
 معلومات

قبل وقوع الفيضان

 

النفايات المنزلية
 آمن تعبئتها على نحٍوالقمامة المنزلية، متضمنة نفايات الطعام، يجب 

في أآياس وحفظها حتى التخلص منها بطريقة آمنة ومناسبة عندما تسنح 
 األنابيبيجب عدم استخدام المراحيض وغيرها من ترآيبات . الفرصة
  .صريف إال إذا آانت جيدة التاألخرى

 

رةنفايات الخطال
رة المواد المذيبة تتضمن المواد الخط

 من أنواع ا والجازولين وما يماثلهوالدهانات
الوقود والمواد اإللكترونية ومبيدات اآلفات 

، مبيدات األعشاب، مبيدات الحشرات(
 والمخصبات) إلخ...مبيدات الطحالب،

الزيت والمواد الكيميائية المنزلية و
رصاص محتوية على البطاريات الو
منظفات مثل (أحماض والقواعد و

 األجهزة المحتوية على الزئبقو) المصارف
) إلخ...مصابيح الفلورسنت، الترموستات،(

). مثل الذخيرة(واألجهزة والمواد المتفجرة 
من األفضل إزالة هذه المواد من القبو أو و

  .من مبنى إذا آان من المتوقع حدوث فيضان
 

  فئة المنزليةصهاريج زيت التد
الفيضان التي تدخل إلى  هميا، فإن ه زيت الوقود أخف من الميانإحيث 
وقود قد تجعل  وتكون عميقة بما يكفي لوصولها إلى صهريج القبو مطوق

إذا لم  مياهأو يطوف على سطح ال/أو قد ينقلب و/ والصهريج غير مستقر
 مياهعل ا تحرك صهريج وقود غير مثبت بفذإ. يكن مثبتًا في موضعه

أما إذا . الفيضان، فقد يتمزق خط أنبوب اإلمداد ويصير القبو ملوثًا بالزيت
الفيضان  مياهآان الصهريج غير المثبت متواجدًا خارج المنزل، فقد تدفعه 

 للمنازل د ينجرف مع التيار مسببًا أضرار أو قنيإلى داخل جدران المب
  .األخرى
جعل بحيث إنها تالفيضان  اهمييرتفع منسوب آان من المتوقع أن إذا 

  :صهريج يتحرك أو يطفو
اتصل بموزع جملة للوقود في منطقتك إلزالة الوقود من ف .١

فعلى الرغم من أن هذا سوف يجعل الصهريج أآثر قابلية للطفو . الصهريج
الفيضان، إال إنه سيمنع حدوث تسرب للوقود داخل المنزل في حالة  مياهفي 

  .الدخول إلى الصهريج عبر أي فتحةأو /بغمر و مياهقيام ال

 فتحة بسدصهريج الوقود خارج الخدمة، قم /فور ما يصبح التنور .٢
التهوية وأنابيب الوقود والتعبئة وأي فتحات أخرى في الصهريج لمنع دخول 

تذآر إنه يجب أن تكون . إلى الصهريج أو تسرب الوقود إلى خارجه مياهال
 فتحات التهوية والتعبئة، سدإذا لم يتم . اهميللالسدادات المستخدمة مقاومة 

  . المتوقع مياهفيجب على أقل تقدير مدها إلى مسافة أعلى من مستوى ال
 أو تثبيت الصهريج بحيث يظل في وضع أفقي في حال ما كامحبإقم  .٣
قد يطفو الصهريج مثل طوف من : مالحظة. (الفيضان يطفو مياهجعلته 

ومن ثم، يلزم أن يكون أي ما يستخدم . بالكامل مياهلالفلين إذا تم غمر القبو با
لتثبيت الصهريج قادرًا على مقاومة تلك القوة المؤدية 

  .)إلى الطفو
 

   التجاريةالجوفية صهاريج التخزين 
، مياهن أن البترول أخف وزنًا من العلى الرغم م

صهريج تخزين جوفي ه من المستبعد أن يتمكن فإن
 . إلى أعلى أرض مغمورةطفوالمن وممتلئ مستخدم 

وعلى النقيض، فإن الصهريج الفارغ قابل للطفو 
إن الصهاريج الجوفية، إن لم تكن . بدرجة آبيرة

وقوع الفيضان، فقد ترتفع أثناء ممتلئة تمامًا بالوقود 
وآحل أخير، . تتعرض لضرر بالغومن ثم  مياهبقوة ال

آصابورة قبل الصهريج داخل  مياهيمكن سكب ال
 لملء فيضان إذا آان الوقود غير متوفروقوع ال

من الصهريج  مياه عقب انتهاء الفيضان، يلزم إزالة ال:مالحظة. (الصهريج
  .)بواسطة شرآة مؤهلة ومتخصصة

 مياهبحيث تتجاوز أعلى مستوى متوقع لالتهوية فتحة تأآد من مد 
  .الفيضان

ت، ، مثل المضخات، التوربيناة الكهربائياألنظمةافصل الطاقة عن 
الموزعات اآللية، وحدات قياس الصهريج اآللية، صناديق لوحات إيقاف 

داخل آل صهريج تحقق من مستوى الوقود و. إلخ...التشغيل الطارئ،
  .للمقارنة الحقًا

آبسولة فتحة  بسدعند التوقف عن استخدام الصهريج الجوفي، قم 
 الصهريج التعبئة وآبسولة المسبار وجميع الفتحات األخرى المتواجدة في

. الصهريجإلى الداخل أو تسرب الوقود إلى خارج  مياهللحيال دون دخول ال
 .مياهتذآر إنه يجب أن تكون السدادات مقاومة لل

 
 

 



 

عقب الفيضان
رةالنفايات الخط

، يلزم رة من العقار قبل وقوع الفيضانإذا لم تتم إزالة المواد الخط
 هناك حاويات تي تسرب أو آانإجراء تحقيق لتبين ما إذا آان قد وقع أ

إذا آانت المواد الكائنة داخل العقار يمكن أن تمثل خطرًا، يلزم . متضررة
تطويق المنطقة إلى أن يقوم أفراد على مالك العقار أو منسقي الطوارئ 

   .الطوارئ بتنظيف المكان
  :تفقد ما إذا آان هناك تسرب أو حاويات تالفة للمواد التالية

 .)منظفات الفرن، المصرف، المرحاض(ف منتجات التنظي •
مبيدات الحشائش، مبيدات الحشرات، (ج والحدائق ومنتجات المر •

 .)مبيدات اآلفات
الزيت، سوائل مقاومة التجمد، البطاريات، ناقل (منتجات السيارات  •

 .)مفتاح التشغيلالسرعة، المكبح، 
المواد الالصقة، الصمغيات،  (الدهان/ ورش العملمستلزمات •

، مواد مواد التخفيفمواد اللمسات األخيرة، الطالء، الصبغة، 
 .)الفصل

صهاريج البروبان، الكيروسين، زيت (عال تشالقابلة لالالمنتجات  •
 .)الزيت/التدفئة، وقود الديزل، خليط الغاز

الترموستات المحتوي الترمومتر أو البطاريات، (المنتجات األخرى  •
 .)على الزئبق

  :اتبع الخطوات التاليةفواد تثير القلق، إذا آانت لديك أي م
قم بامتصاص . ضع هذه المواد في حاويات أآثر إحكامًا، إن أمكن •

نفايات القطط المواد المخصصة المتصاص المواد المنسكبة بواسطة 
 .وضعها في آيس بالستيكي أو حاوية متينة

يجب أن تتضمن الملصقات .  بالبيانات على الحاوياتاضع ملصًق •
) أ: (وضع على الحاويات الجديدة على المعلومات التاليةالتي ت

 .حالة المحتويات) ج(، الحاويةمالك ) ب(المحتويات، 
 الالتكس دهانال تخلط . (ال تخلط المواد الكيميائية أو المنتجات •

 دهان بأنواع أخرى من الالتكس دهانيمكنك خلط . زيتيبدهان 
 .)الزيتيالدهان من الزيتي بأنواع أخرى الدهان  وخلط الالتكس

 
مثال، فضالت الطعام، (تحلل تال تخلط النفايات التي يمكن أن 

رة أو خلط المواد الخط) نات الصغيرة الحيواجثثالقمامة المنزلية، 
الهدم والمالبس واألثاث والمواد مثل مواد ) غير النشطة(بالمواد الخاملة 

.  على نحو منفصليمكن التخلص من النفايات الخاملة. المتجمعة األخرى
بالنسبة للنفايات القادرة على التحلل، يجب وضعها في أآياس بالستيكية 

يساعد االحتواء على منع . أو صفائح قمامة محكمة لتيسير معالجتها/و
الحشرات (تسرب تلك النفايات إلى البيئة وتعرضها للعوامل الموجهة 

  )..إلخ...الناقلة لألمراض، القوارض،
لالستخدام أثناء تدمير الصالحة تويات الحاويات إن الكشف عن مح

بينما أن المواد الصالحة . رةني قد يؤدي إلى اعتبارها مواد خطالمبا
 لالستخدام المصنفة بالملصقات المناسبة والمحفوظة في موضع آمن

يمكن تقييمها للوقوف على مدى صالحيتها ومصنفة حسب نوع النفايات، 
 إذا ما تم تخزين المواد في الخارج، يجب .الستخدام المستقبليعادة اإل

لحمايتها من بسياج أرضي صغير اطة حوضعها في مواقع مصنفة وم
  .السطح وتغطيتها لحمايتها من الرطوبة مياه

وقعًا لجمع النفايات المنزلية إذا آان المجتمع الذي تقيم فيه قد أنشأ م
  .ات المناسبةين للحصول على التوجيهين المحليمسؤولرة، اتصل بالالخط

، يمكن التخلص من هذه النفايات للتجميعفي حال عدم توافر برنامج 
ال تقم بإحراق النفايات أو . في مستودع حكومي معتمد للنفايات الصلبة

يمكن نقل الزيت . اإللقاء بها في أي مجاري صحية أو في صهريج متعفن
 أو أي المستخدم وسائل ناقل السرعة وسائل المكابح إلى محطة خدمة

  .مرآز تجميع آخر للتخلص منه على النحو المناسب
للحصول على مزيد من المعلومات حول التخلص من النفايات قبل 

 Guideline 1 – Emergency، ارجع إلى وبعد وقوع الفيضان
Waste Management and Disposal ) نفايات ال إدارة – ١التوجيه

 يمكنك العثور عليه على والذي)  في الحاالت الطارئةوالتخلص منها
.www.ndhealth.gov/wm/Publications: اإللكترونيموقع ال
 

الماشية
 الماشية أصحابمع الشمالية داآوتا بة لصحا مديريةسوف تتعاون 

على والمواد المرتبطة بها  الحيوانات النافقة جثثللعمل على التخلص من 
 صحة اإلنسان والحيوان  سعيًا للحد من آثارها على فعال وآمن بيئيًانحٍو

  .ولحماية مصادر المياه
 التعامل مع الحيوانات المديريةفي ظل الظروف العادية، تفضل 

في مستودع حكومي وضعها أو  أو بالتخلص منها حاوياتبواسطة النافقة 
يمكن اإلطالع على قائمة بتلك المرافق على موقع . معتمد للنفايات الصلبة

www.ndhealth.gov/wm  بقسم إدارة النفايات التابع االتصال بأو
  .للمديرية

في بعض الظروف الطارئة، قد ال تتوفر سبل االنتقال إلى 
. النفايات المعتمدة أو قد يمثل ذلك تهديدًا بانتشار األمراضمستودعات 

خلص من  للتتراخيص بإصدار المديريةفي مثل هذه الحاالت، قد تقوم 
 على مزيد من المعلومات، ارجع إلى للحصول. النفايات لمرة واحدة فقط

Guideline 14 – Emergency Waste Disposal Variance 
Notification: Dead Or Diseased Livestock) 14 التوجيه - 

 الماشية:  الطارئة في الحاالتالتخلص من النفاياتترخيص إخطار 
 يمكن العثور على هذا المنشور وعلى نموذج .)المريضة أو النافقة

 على موقع" التخلص من النفايات الطارئةترخيص إخطار "
www.ndhealth.gov/wm/Publications.

 

المساعدة
اتصل بوحدة فحاجة إلى المساعدة، بة أو إذا آانت لديك أية أسئل

  : الشمالية الصحة بداآوتامديريةالصحة العامة المحلية لديك أو 
  ٧٠١٫٣٢٨٫٥١٦٦ –إدارة النفايات 

  ٧٠١٫٣٢٨٫٥٢١٠ –المياه جودة 
 


