الرائحة المنبعثة من مصفاة ماراثون النفطية  5 -شباط (فبراير) 9102
األسئلة المتداولة (األسئلة المتكررة)
إستجابة للرائحة المنبعثة من مصفاة ماراثون لتكرير النفط التي تمت مالحظتها في يومي  1شباط (فبراير) و  2شباط (فبراير) ، 2112 ،تقدم إدارة الصحة
في مدينة ديترويت المعلومات حول هذه القضية وما يجب أن يعرفه السكان .قامت إدارة السالمة والهندسة
البيئية في مدينة ديترويت ( )BSEEDوإدارة جودة البيئة في والية ميشيغان ( )MDEQبمراقبة الهواء في هذه المنشأة وما حولها ،ولم تجد حتى اآلن أي
ارتفاع في نسبة المواد السامة التي يمكن أن تشكل مخاطر على الصحة والسالمة العامة .سنواصل تحديث هذه األسئلة الشائعة كلما تمت مشاركة المزيد من
المعلومات.
لإلبالغ عن أي روائح بيئية قوية في منطقتكم ،أو إذا كانت لديك أسئلة ،يرجى االتصال بإدارة الجودة البيئة في جامعة ميشيغان على الرقم التالي
.800-292-4706
هل يمكن أن تتسبب الروائح البيئية في مرضي؟
الجميع يتفاعل مع الروائح بشكل مختلف .بعض الناس أكثر حساسية للروائح من اآلخرين .عندما تكون أكثر حساسية للرائحة  ،قد يكون لديك أعراض أو
تشعر بالمرض حتى في مستوى منخفض من الرائحة في الهواء .بشكل عام  ،كلما زادت مستويات الروائح أو كلما تعرض الشخص لرائحة لمدة أطول  ،قد
تزداد األعراض أيضًا.
قد يكون األطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل أكثر حساسية للروائح .بشكل عام  ،أكثر األعراض شيوعًا هي:





ضيق في التنفس
التنفس بصفير
خفقان القلب
االكتئاب النفسي






بحة في الصوت والتهاب في الحلق
السعال
ضيق الصدر
نعاس






الصداع
إحتقان األنف
تهيج العين واألنف والحنجرة
الغثيان

هذه األعراض تحدث عادة في وقت التعرض للرائحة .تعتمد شدتها على كمية الرائحة في الهواء  ،وكم مرة تشم فيها الرائحة  ،وكم يدوم هذا التعرض
للرائحة .إذا كنت تعاني من أي من هذه األعراض  ،يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

هل أن جميع الروائح البيئية خطر؟
ال .السمية هي الدرجة التي يمكن أن تؤدي بها مادة (مادة سامة) إلى اإلضرار بالبشر أو الحيوانات .إذا كان مستوى المادة في الهواء مرتفعًا ،ويحدث في كثير
من األحيان ،ويستمر لفترة طويلة  ،يمكن أن تصبح الرائحة سامة وتسبب تأثيرات صحية ضارة .إذا لم تكن هذه الشروط موجودة  ،فإن الروائح ليست سامة
سا أم
سا للروائح البيئية  ،فيمكن أن تتفاعل مع كميات قليلة من المادة السامة في الهواء .إن طول فترة التعرض مهم سواء كنت حسا ً
بشكل عام .إذا كنت حسا ً
ال.
ماذا يمكن أن أفعل إذا تواجدت الروائح البيئية في الهواء؟
حاول أن تمنع الروائح في الهواء الخارجي من الدخول الى منزلك .عندما تكون الروائح الخارجية ملحوظة ،أغلق نوافذك .قم بتنظيم نظام التدفئة والتكييف
والتهوية بحيث يعيد توزيع الهواء الداخلي وال يجذب الهواء الخارجي .إذا كنت تعاني من الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن ،يمكنك استخدام جهاز
االستنشاق ليساعدك في التنفس .إذا كنت تعاني من أي أعراض حادة  ،يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

____________________________________________________________________________________________________
إدارة الصحة في ديترويت
3245 E Jefferson Avenue, Suite 100, Detroit, MI 48207
المكتب | (313) 876-4000 :فاكس (313) 877-9244:
http://www.detroitmi.gov/health
العمدة ،مايكل إي .دوغان

