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مكافحة اآلفات هي الطريقة التي تتبعها للتخلص من الحشرات، القوارض والعشب من داخل أو خارج منزلك 
 بالمواد الكيميائية

 )المواد الكيميائية المستعملة لقتل الحشرات(مبيدات الحشرات 

HEALTHY HOMES = HEALTHY KIDS 
DETROIT PROJECT 

                           Funded Partially by EPA Region 5 

 

 ما هي مبيدات الحشرات؟◄
  أو سائل يستعمل لمكافحة أو القضاء على الحشرات، آالصراصير، النمل أو الذبابرشاش آيميائي، مسحوق● 

 ما هو التسمم بمبيدات الحشرات؟◄
 عم تناولها  أوهاعند إبتًالع أو للجلد عند مالمستها أو بها ألمشبع عند إستنشاق الهواءيحدث التسمم عند ● 

 طعامال
 ت؟ماذا يحدث عندما يتسمم الشخص بمبيدات الحشرا◄

  ضعف●   سيالن اللعاب●    عرق●  دوار●   صداع●  تهيج بالعين واألنف والحنجرة● 
  ●   مغص تقيؤ●   عدم وضوح الرؤية●  ارتعاش العضل● 

 أين توجد مبيدات الحشرات داخل أو حول منزلك؟◄
●  على األرض حيث تم استعمال مسحوق أو سائل مبيد للحشرات

●  اوالت حين استعمال مسحوق أو سائل مبيد للحشراتعلى األطعمة المتروآة على الط
◄ ماذا ينبغي عليك فعله إذا آنت تستعمل مبيدات الحشرات في منزلك؟

●  أخرج األطفال من المنزل عند استعمال مبيدات الحشرات
●  ن نشرها في آل مكانأنشر المسحوق أو السائل المبيد في األماآن الضيقة، آالصدوع في الجدران، في األرض أو السقف، بدًال م

 إقرأ واتبع التعليمات بحذافيرها● 
 هل تعلم؟◄

 من المنازل في الواليات المتحدة استعمل فيها على األقل نوع واحد من مبيدات الحشرات الداخلية في العام الماضي % 75● 
 هناك أنواع آمنة وطبيعية من مبيدات الحشرات مثل حشرة الخنفساء ونبتة القطيفة● 
وما .  ، آاٍف لقتل شخص) سام–خطر (ر مذاق أو ملعقة صغيرة من مبيدات الحشرات المشار عليها باللون األحمر مقدا● 

    وأآثر نسآاٍف لقتل شخص، وما يتراوح بين أو) تحذير(يتراوح بين ملعقة صغيرة وملعقة آبيرة من المبيدات المشار عليها 

    آاٍف لقتل شخص) يهتنب(من باينت من المبيدات المشار عليها 
 

 )المواد الكيميائية المستعملة لقتل القوارض(مبيدات القوارض 
 ما هي مبيدات القوارض؟◄

 مبيدات القوارض هي مساحيق، سوائل أو حبيبات تستعمل لقتل الجرذان أو الفئران● 
 ما هو التسمم بمبيدات القوارض؟◄

●  لده مبيدات الحشراتيحدث التسمم عندما يتنشق الشخص، يتناول، أو يمتص ج
●  قد تنتج تأثيرات التسمم من مجرد تعرض لمرة واحدة أو االستعمال لفترة طويلة من الزمن

 ماذا يحدث عندما يتسمم الشخص بمبيدات القوارض؟◄
 إسهال، ألم المعدة، غثيان، تقيؤ، برودة، غيبوبة، آالم الصدر، وفاة● 

 ؟أين توجد مبيدات القوارض داخل أو حول منزلك◄
  الُطعم السائل●   صناديق الُطعم●   الشمع أو آتلة الُطعم●   رزمة الُطعم● 

◄ ماذا ينبغي عليك فعله إذا آنت تستعمل مبيدات القوارض في منزلك؟
 إقرأ التعليمات الموجودة على علبة مبيد القوارض واتبعها بحذافيرها● 
 طفالخزن مبيدات القوارض وأقفل عليها بعيدًا عن متناول األ● 

●  إشتِر واستعمل المبيدات فقط من المتجر المحلي، وتجنب شراء واستعمال المبيدات المهنية
 هل تعلم؟◄

pesticide "في آلمة "  cide "الحقة   "يقتل"تعني " ● 
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)المواد الكيميائية المستعملة لقتل األعشاب(مبيدات األعشاب 

HEALTHY HOMES = HEALTHY KIDS 
DETROIT PROJECT 

                           Funded Partially by EPA Region 5 

 

  األعشاب؟ما هي مبيدات◄ 
 مبيدات األعشاب هي رشاشات آيميائية أو مساحيق تستعمل لقتل النباتات واألعشاب الغير مرغوب بها● 

 ما هو التسمم بمبيدات األعشاب؟◄ 
 للجلد  عند مالمستها أو بها ألملوث عند إستنشاق الهواء يحدث التسمم عند إبتًالع المبيدات أو● 

 مبيدات األعشاب؟ماذا يحدث عندما يتسمم الشخص ب◄ 
 تشقق ●   ارتعاش العضل●   تقيؤ●  دوار●   إسهال●   حريق في األنف والصدر●  تهيج بالجلد والعين● 
بالجلد

●  رعاف
 أين توجد مبيدات األعشاب داخل أو حول منزلك؟◄ 

●  في أي مكان استعملت فيه مبيدًا لألعشاب على النباتات أو األشجار
●   األعشاب إلى داخل المنزل عن طريق القذارة والغبارقد تنتقل ترسبات مبيدات

◄  ماذا ينبغي عليك فعله إذا وجدت مبيدات األعشاب داخل أو حول منزلك؟
●  اغسل الفواآه والخضار قبل طبخها، أآلها أو تقديمها

 امسح قدميك ونعليك جيدًا لتصبح نظيفة قبل دخولك المنزل● 
 الجنينة وأبقه خارجًااختر زوج أحذية قديم لالستعمال في ● 
 يةاحفظ مبيدات األعشاب في حاوياتها األصل● 
 أقفل على مبيدات األعشاب وأبقها بعيدة عن متناول األطفال● 

 هل تعلم؟◄ 
●  في حاالت التسمم، التصرف السريع والهادئ ضروري جدًا

  حادثة تسمم هو رقم مرآز مكافحة التسمم الذي عليكم االتصال به عند حصول1222-222-800-1● 
 

 )IPM(اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات 
 ما هي اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات؟◄ 

 هي مجموعة●  طرق للتخلص من اآلفات بشكل غير مكلف وغير خطر صحيًا على الناس والبيئة
 ما هي بعض طرق اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات؟◄ 

●  :ة التاليةاسأل نفسك أوًال األسئلة األربع
 ما هو حجم المشكلة، وهل أنا بحاجة للمساعدة؟◄ 

 إذا رأيت صرصورًا، نملًة أو فأرة، فعادة ما يكون هناك المزيد● 
◄  من أين تأتي هذه اآلفات؟

 ابحث عن أي ثقوب في الجدران، صدوع في األرض، شريط منخلي ممزق على األبواب والنوافذ، وأصلحها جميعًا● 
 اآلفات؟آيف تتخلص من ◄ 

استعمل أوًال الطرق القديمة وغير الكيميائية، وذلك بَدوسها بالقدم، استعمال ضاربة الذباب، فخاخ النمل والصراصير، أو ● 
     مصيدة الفئران

◄  آيف يمكنك منع اآلفات من العودة ثانيًة؟
●  منها، أو صدعًا مظلمًا وهادئًا للمبيت فيه، إذا لم تجد اآلفات الفتات لتأآلها، حنفية غير محكمة لتشرب.  ال تكن مضيافًا

 لن تبقى وتتكاثر فهي    
 هل تعلم؟◄ 

 ساعة، وذلك باالتصال على 24شبكة االتصاالت الوطنية لمكافحة اآلفات هي خط هاتف مجاني، يقدم الخدمات على مدار ● 

 806-743-3094 أو رقم الفاآس 1-800-858-7378الرقم      
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