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 : لتجٌب التعرض الوٌزلي للزئب  عليك اتببع هب يلي

بخس١ةس بٌسٛٔد بٌخفي١يفيد أيٙية زيسيسيٛٞ ٔغيث  ليً ِيٓ                      -1

 .بٌضئحك هٓ بٌسٛٔد بٌح١ؼةء

ِيطيً   )  زٕةٚي  عّةن زسسٛٞ ٔغيث  ليً ِيٓ بٌيضئيحيك                 -2

 .(عّه بٌحٛسٞ ، بٌغشد٠ٓ  

زػٕث وغش بٌّظةج١ح بٌّسس٠ٛد هٍٝ بٌيضئيحيك خيةطيد          -3

هٕذ بٌسةغد العسحذبٌٙة ٚبٌوًّ هيٍيٝ زيشص٘ية ٚزغيٍي١يّيٙية                

 .ع١ٍّد ٌٍػٙةذ بٌّغؤٌٚد هٓ غّن بٌٕفة٠ةذ

هذَ إزالف بٌحـةس٠ةذ هٕذ بالٔسٙةء ِيٓ بعيسيخيذبِيٙية             -4

ٚزػ١ّوٙة ضُ ٚػوٙية زيٟ بٌيسية٠ٚيةذ بٌيّيخيظيظيد ٌيٙية                     

 .ٚبعسخذبَ بٌحـةس٠ةذ بٌخة١ٌد ِٓ بٌضئحك

بعسحذبي ِٛبص٠ٓ بٌسشبسخ بٌيضئيحيمي١يد جيّيٛبص٠يٓ  يشبسخ              -5

إٌىسش١ٔٚد ٚبٌسخٍض ِٕٙة جةٌـشق ب٢ِٕد ٚرٌه جسغٍي١يّيٙية     

 .ٌٍػٙةذ بٌّخسظد

 :هبرا تفعل حيي يٌكسر هيزاى حرارة

ه١ٍه جةإلعشبم  جئخشبظ باؿفةي ٚباشخةص ِٓ بٌغشزد 

بٌسٟ بٔىغش ز١ٙة ١ِضبْ بٌسيشبسخ ٚزيٙي٠ٛيد بٌيغيشزيد غي١يذب                 

ٌٍسخٍض ِٓ  جخشخ بٌيضئيحيك ٚبعيسيخيذبَ           

ٚسق  ٚ وشزْٛ ِـٛٞ ٌػّن  يحي١يحيةذ       

بٌييضئييحييك ٚهييذَ بعييسييخييذبَ بٌييّييىييةٔييظ              

بٌىٙشجةئي١يد   ي١يص  ٔيٙية زغيةهيذ هيٍيٝ                     

بٔسشةس بٌضئحيك ٠ٚيػيث بسزيذبء ليفيةصبذ             

الٌسمةؽ بٌضغةظ بٌّىغٛس ٚٚػيويٗ زيٟ        

 .ٚهةء لةجً ٌٍغٍك  ِٚٓ ضُ زغ١ٍّٗ ٌٍػٙةذ بٌّخسظد

 كيف تتعرض للزئب  في هٌزلك؟

٠سوشع بإلٔغةْ ٌٍضئحك ١ٌظ زمؾ ِٓ بٌيحي١يايد بٌيّيسي١يـيد              

خةسظ بٌّٕضي زمؾ ٌٚىٓ ٠ّىٓ بٌسوشع زٟ بٌّيٕيضي هيٓ      

 :ؿش٠ك

 وً بعّةن بٌسٛٔد بٌّوٍحد  ١ص زسسٛٞ هٍٝ آضيةس ِيٓ      -1

 .بٌضئحك 

 وً  عّةن زسسٛٞ هٍٝ بٌضئحيك ِين بٌيويٍيُ  ْ ٔغيث                 -2

 .بٌضئحك زخسٍف جةخسالف  ٔٛبم باعّةن 

 

 

 

هٕذ وغش  ٞ  دٚبذ زسسٛٞ هٍٝ بٌضئحك ِطً ِٛبص٠ٓ   -3

 ٚ بٌّظيةجي١يح    (  ب١ٌْٕٛ )  بٌسشبسخ  ٚ ِظةج١ح بٌفٍٛسعٕر 

بٌّٛزشخ ٌٍـةلد   ٚ إزالف بٌحـيةس٠يةذ  ي١يص  ْ بٌيضئيحيك              

 .عةئً عًٙ بٌسحخش  ١ص ٠سحخش زٟ دسغد  شبسخ بٌغشزد 

 

 

 

 

 

 

 :هل تعلن أى 

غشبَ ِٓ بٌضئحك ٚ٘زب  وطش جم١ًٍ ِّة ٠ٛغذ زٟ ِي١يضبْ    1

مترت    (    00633)  بٌسشبسخ ٠غحث زٍٛش جس١شخ ِغة سٙة   

 .ٚزىْٛ  عّةوٙة غ١ش إِٓد ٌألوً ٌّذخ عٕدم بع 

 



٘ٛهٕظش  عةعيٟ زيٟ     :  Hgبٌضئحك 

          ً , باسع ٚ٘ٛ ِويذْ ضيمي١يً ٚعيةئي

٠ٛغذ زٟ بٌـح١ود جيششيىيةي ِيسيويذدخ           

٠ٚوشف هٍٝ  ٔٗ صئيحيك ِيويذٔيٟ  ٚ          

 ٞ ٠غيسيخيشظ ِيٓ طيخيٛس           .  هٕظيش

 (.(Cinnabarزغّٝ 

 ٌغ١ّسٗ بٌوة١ٌد  ١ص ٠ٙةغُ بٌػٙةص بٌوظحٟ ٚبٌذِةى. 

                          ٌسٛبغذٖ زيٟ ِيخيسيٍيف باٚعيةؽ بٌيحي١ياي١يد ٚباؿيويّيد

 .جظٛسخ ِمٍمد( خةطد  باعّةن)

         ٌطحةز١سٗ ٚبٔسمةٌٗ زٟ باٚعةؽ بٌح١ا١د إٌٝ  ِيةويٓ جيوي١يذخ

هٓ  ِةوٓ بعسخذبِٗ  ١ص ٌٛ ق زٛبغذ زيشبوي١يض ِيٕيٗ        

 .زٟ بٌمـث بٌشّةٌٟ

 :الوخبطر الصحيت 

إْ بٌضئحك شذ٠ذ بٌغيّي١يد، ٚخظيٛطية  جيةٌيٕيغيحيد ٌيٍيػيٙيةص                     

، ٕٚ٘ةن زاةذ ِو١ٕد ِٓ بٌغىةْ . بٌوظحٟ زٟ ِش ٍد بٌّٕٛ

 وطش بعسوذبدب  ٌٍسشضش جيٗ، ِٚيٕيٙية هيٍيٝ ٚغيٗ بٌيخيظيٛص                   

 :  ١ص ٠ؤدٞ هٕذ باؿفةي إٌٝ باغٕد ٚباؿفةي بٌظغةس

 ٖٔمض زٟ دسغد بالٔسحة. 

 ٔمض زٟ بٌّٙةسبذ بٌٍغ٠ٛد. 

 ٔمض زٟ ربوشخ بٌٕـك. 

 ٔمض ٚكةئف بٌسشود بٌذل١مد. 

  كل عبم ب

 ْ بٌسوشع ٌٍضئحك ٠سُ هٓ ؿش٠ك بالجسالم ، بالعيسيٕيشيةق ،         

 :هحش بٌػٍذ ٠ٚؤدٞ هٕذ بٌىحةس إٌٝ 

 ر٠د و٠ٍٛد ٚوحذ٠د  

 ر٠د ِو٠ٛد ٚسئ٠ٛد  

  ٟع١ّد هة١ٌد ٚجخةطد ٌٍػٙةص بٌوظح 

 :دورة الزئب  في البيئت وهخبطرٍ البيئيت

إْ ِغس٠ٛةذ بٌضئحك زٟ بٌح١اد ،  غث زمش٠ش بٌسم١١ُ بٌويةٌيّيٟ    

ٌٍضئحك بٌظةدس هٓ جشٔةِع باُِ بٌّسسذخ ٌٍح١يايد ، بسزيفيوير          

جشىً ٍِسٛف ِٕز جذب٠يد بٌيويظيش بٌظيٕيةهيٟ،  ي١يص ٠يٛغيذ                    

بٌضئحك ب٢ْ زٟ ِخسٍف باٚعةؽ ٚباؿيويّيد، ٚالعي١يّية زيٟ            

باعّةن جّغس٠ٛةذ زؤضش عٍحية  هيٍيٝ  ي١يةخ بٌيحيشيش ٚبٌيسي١يةخ                    

 ُ ٠ٚيويٛد بسزيفيةم ِيويذالذ           .  بٌحش٠د، ٚرٌه زٟ وً  ٔسةء بٌوةٌي

بٌسوشع ٌيٍيضئيحيك إٌيٝ بٌيّيظيةدس بٌيّيسيٌٛيذخ هيٓ بأشيـيد                          

 سٝ باِةوٓ بٌسٟ ال زشٙذ إؿاللةذ ٘ةِد ٌٍضئحك، .  بإلٔغة١ٔد

ِطً بٌمةسخ بٌّسػّذخ بٌػٕٛج١د، زمذ زشضشذ عٍحة  ٔس١ػد بالٔسميةي  

 . ؿ٠ًٛ بٌّذٜ ٌٍضئحك 

جّػشد إؿالق بٌضئحك، ٠حمٝ ِٛغٛدب  زٟ بٌحي١يايد  ي١يص ٠يذٚس           

٠ٚسٛصم ج١ٓ بٌٙٛبء، ٚبٌّةء، ٚبٌسشجد ٚبٌس٠ٛ١ةذ زيٟ  شيىيةي      

جيفيويً    ) ٚزٛس زشع١حٗ، ٠ّىٓ  ْ ٠سغ١ش شىً بٌيضئيحيك      .  ِخسٍفد

    ٠ٚmethyl mercuryسسٛي إٌٝ ١ِط١ً بٌيضئيحيك        (  بٌحىسش٠ة

بٌزٞ ٠شىً خـٛسخ شذ٠ذخ ٔلشب  ٌىٛٔٗ ٠سشوض جٙيزٖ بٌظيٛسخ     

. زٟ  هٍٝ بٌغٍغٍد بٌغزبئ١د، ٚخةطد  بٌغٍغٍد بٌغزبئ١د بٌّةئي١يد  

ِٚحذئ١ة ، ٠سوشع  غٍث بٌٕةط ١ٌّيطي١يً بٌيضئيحيك هيٓ ؿيش٠يك                

 . بٌٕلةَ بٌغزبئٟ، ٚخةطد زٕةٚي بٌغّه

وّة ٠ٛغذ غةٌحة   ِوذالذ هة١ٌد ِٓ بٌضئحك زٟ بٌسي١يةخ بٌيحيش٠يد        

بٌسٟ زوسّذ هٍٝ بٌغّه وػضء  عةعٟ ِٓ غزبئٙة، ِطً ويٍيث   

 . ، ٚجوغ بٌس١سةْ(هػً بٌحسش)بٌّةء،ؿةئش بٌُومةت، بٌفمّد 

 الزئب  ؟أيي يستخذم 

جةٌشغُ ِٓ بٌغ١ّد بٌوة١ٌد ٌٍضئحك ِٚخيةؿيشٖ هيٍيٝ طيسيد           

بإلٔغةْ ٚبٌح١اد زيئٔيٗ ال ٠يضبي ٠غيسيخيذَ زيٟ بٌيىيطي١يش ِيٓ                           

بٌّٕسػةذ زٟ وً  ٔسةء بٌوةٌيُ جيةٌيشغيُ ِيٓ ٚغيٛد جيذبئيً                 

ٌّولُ ٘زٖ بٌّٕسػةذ  ٚرٌه ٌٕمض زٟ بٌسشش٠وةذ بٌذٌٚي١يد   

ٚبٌّس١ٍد بٌٍّضِد ٚٔمض بٌسيٛهي١يد بٌيػيّية٘ي١يش٠يد ويّية  ْ                  

بٌػةٔث باللسظةدٞ ٠ٍوث دٚسب  ِيؤضيشب   ي١يص  ْ بٌيحيذبئيً                

 . غةٌحة  ِة زىْٛ غة١ٌد بٌطّٓ 

 :حيج يستخذم في 

، ٚبٌيسيشِيِٛيسيشبذ        (  غٙضخ لي١يةط بٌؼيغيؾ      ) بٌّةِٔٛسشبذ  

، ٚبٌّفةز١ح بٌىٙشجةئ١د، ِٚظةجي١يح   ( ِم١ةط دسغد بٌسشبسخ) 

ب١ٌْٕٛ ، ِٚظةج١ح زٛز١ش بٌـةلد  ٚبٌٍّغّد بٌّغسخذِد زيٟ    

 شٛخ باعٕةْ، ٚجوغ ِغسسؼشبذ بٌسػ١ًّ ٚزيٟ إٔيسيةظ      

بٌحـةس٠ةذ بٌيػيةزيد بٌيّيغيسيخيذِيد زيٟ بٌغيةهيةذ ٚب٢الذ                       

بٌسةعحد ، ٚباغٙضخ باٌيىيسيشٚٔي١يد ، ٚزيٟ جيويغ بٌيّيٛبد                   

 ِظةي ٌمة ةذ باؿفةي بٌّسسي٠ٛيد هيٍيٝ        بٌظ١ذال١ٔد ٚزٟ 

بٌيطي١يّي١يشٚعيةي       ) بٌّٛبد بٌٛبل١د بٌيّيظيٕيٛهيد ِيٓ بٌيضئيحيك                

 . (ٚبٌط١ِٛ١شعةي

 


