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 دخان حرائق الغاباتفعلھ لحمایة أنفسكم وحمایة اآلخرین من  یمكنكمما 

------------------------------------------------------------------- 

 راقبوا األوضاع المحلیة
مراقبة األوضاع المحلیة لدیكم یجعلكم مستویات الدخان المنبعث من حرائق الغابات تتفاوت من ساعة ألخرى ومن یوم آلخر، ویمكن أن تتغیر بسرعة. 

 قادرین على تقلیص التعرض للدخان إلى الحد األدنى.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أي "حرائق على مقربة  Fires Near Meالمعروف باسم  NSW(على سبیل المثال تطبیق تابعوا األخبار والنصائح المتعلقة بحرائق الغابات. 
 مني"، وكذلك اإلذاعات وقنوات التلفزة المحلیة). 

افحصوا خصوصاً إذا كنتم تسكنون منطقة معرضة الندالع حریق غابات فیھا. (احرصوا على تحدیث خطتكم للنجاة من حرائق الغابات 
 .ستساعدكم خطتكم في حمایة أرواح أفراد عائلتكم، كما ستساعدكم في إعداد بیتكم للنجاة من خطر حریق ).مواقعكم من ھذه الناحیة ھنا

 .منطقتكمالمتعلقة بمستویات الدخان في تابعوا التحذیرات 

عندما تشمون الدخان أو تشاھدونھ فإن مستویات التعرض لھ ستكون خطیرة على األرجح. إذا شعرتم بأعراض (كتھیج العینین، ثقوا بحواسكم. 
من النشاطات، والبقاء داخل المباني. عندما تكون السماء صافیة ویكون الجو نقیاً، وسیالن األنف، والتھاب الحنجرة، والسعال) علیكم بالتقلیل 

 فھذا ھو الوقت المناسب للخروج من البیت واالستمتاع بنشاطاتكم الیومیة. 

 PM2.5یاس ثمة طرق مختلفة لمراقبة درجة نقاء الجو. مقبالقرب من أماكن تواجدكم.  PM2.5تابعوا مؤشر نقاء الجو ومستویات الدخان 
(موضوع الذرات) ھو األداة المعیاریة الموثوقة لقیاس الدخان المنبعث من حرائق الغابات، ویشّكل األساس لمؤشر نقاء الجو. لمزید من 

 .مؤشر نقاء الجوالمعلومات انظروا مستویات 

PM2.5 ة یمكن استنشاقھا عمیقاً داخل الجھاز التنفسي وقد یكون لھا آثار صحیة. ھذه الذرات الصغیرة جداً التي ال تُرى بالعین المجرد 

PM10  ھذا المزیج ً  قد یكون مرئیاً بالعین المجردة على شكل دخان أو ضباب وقد یسیي المكّون من ذرات صغیرة جداً وأخرى أكبر حجما
القراءات اآلنیة حول مستوى نقاء الجو قابل للتغیر بسرعة نتیجة التغیر في األحوال الجویة. معرفة تھیجاً في العینین، واألنف، والحنجرة. 

ساعة إذا توفرت من شأنھا أن تساعدكم في التخطیط  24جري تحدیثھا كل ساعة) والنشرات الجویة على مدار درجة نقاء الجو (والتي ی
) في أماكن تواجدكم ھنا: (عبر PM2.5لنشاطاتكم الیومیة بطریقة تقلل من تعرضكم للدخان إلى الحد األدنى. یمكنكم فحص مستویات الدخان (

TAS, NT, WA, QLD, SA, VIC, NSW, ACT) أو باستخدام تطبیق قیاس نقاء الجو (AirRater.( 

 

https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
https://www.health.gov.au/news/health-alert-bushfires-and-smoke
https://www.health.gov.au/news/health-alert-bushfires-and-smoke
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/air/understanding-air-quality-data/air-quality-index
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/air/understanding-air-quality-data/air-quality-index
https://epa.tas.gov.au/epa/air/monitoring-air-pollution/real-time-air-quality-data-for-tasmania
http://ntepa.webhop.net/NTEPA/Default.ltr.aspx
https://www.der.wa.gov.au/your-environment/air/air-quality-data
https://apps.des.qld.gov.au/air-quality/
https://www.epa.sa.gov.au/data_and_publications/air_quality_monitoring
https://www.epa.vic.gov.au/for-community/airwatch/airwatch-table-data-page#tab-permanent-monitoring-stations-2
https://www.dpie.nsw.gov.au/air-quality/air-quality-concentration-data-updated-hourly
https://www.health.act.gov.au/about-our-health-system/population-health/environmental-monitoring/monitoring-and-regulating-air-7
https://airrater.org/

