
 صحتكو  حرائق الغابات
ي بريتش كولومبيا. ُيمكن أن تؤثر حرائق الغابات

 
ا حرائق الغابات( ف

ً
ي تسىم أيض

اري )والت  ي كل عام، تنشب مئات أو آالف من حرائق البر
 
 ف

ي إىل إفساد عىل صحتك وسالمتك بطرق عديدة: ُيمكن أن 
يؤثر الدخان الناتج عنها عىل جودة الهواء، وقد يؤدي انقطاع التيار الكهربائ 

لك. ُيمكن لالستعداد المسبق ضطر إىل اإلخالء إذا تواجد حريق هائل بالقرب من مب  
ُ
ي الحفاظ  لحرائق الغابات أطعمتك أو قد ت

 
أن ُيساعد ف

 عىل سالمة عائلتك. 
. تستطيع العثور عىل معلومات حول النشاط الحاىلي لحرائق الغابات معلومات حول  حكومة بريتش كولومبيا: خدمة حرائق الغابات تنش  

ا عىل السالمة وجودة الهواء ومعدال  ً ي تشكل خطًرا كببر
 ت خطر الحريق والمزيد. الحرائق الت 

حكومة بريتش كولومبيا: خدمة حرائق  يتكون دخان حرائق الغابات من العديد من ملوثات الهواء المختلفة. لمزيد من المعلومات، انظر 
 . الغابات

 االستعداد للطوارئ

حريق للغابات، يوىص بمراقبة األعراض ومعرفة أين يمكنك  أثناء حدوث طارئ أو كارثة.  قبل يمكنك القيام بالعديد من األشياء لالستعداد
ي ذلك أوامر إخالء المجتمعات المحلية. 

ي منطقتك، بما ف 
حريق للغابات، قد تواجه  بعد العثور عىل آخر المعلومات حول حرائق الغابات ف 

ي 
وئ  مشاكل مثل جودة الهواء الرديئة أو المياه الملوثة. لمزيد من المعلومات حول التأهب لحاالت الطوارئ، تفضل بزيارة الموقع اإللكب 

ا
ً
ي منها-الصليب األحمر الكندي: كن مستعد

 .التأهب للطوارئ والتعاف 

 قبل نشوب حريق للغابات

. انظر قد تكون الطرق ُمغلقة أثناء موسم حرائق الغابات، وقد تنقطع عنك إمدادات وخدمات ُمعينة أو قد يتم  إخالء مجتمعك المحىلي
ي حال وجود تنبيه أو طلب إخالء. 

ا ف 
ً
 الموارد أدناه حول كيفية التحضبر لحالة طارئة والبقاء آمن

  وحقيبة المستلزمات األساسيةحكومة بريتش كولومبيا: أِعد حزمة طوارئ 
  قبلها وأثناءها وبعدها -الصليب األحمر الكندي: حرائق الغابات 

 حكومة كندا: استِعد 

 كبر  عىل المياه وال
 طعاماالستعداد للطوارئ: الب 

ي حال كان لديك حاالت صحية ُمحددة، انظر: 
 للتخطيط للطوارئ ف 

 ي الطوارئ
 مستشف  بريتش كولومبيا لألطفال: حزمة إنقاذ حاالت اإلصابة بمرض السكري ف 

 جمعية بريتش كولومبيا للكىل: االستعداد للطوارئ 

  للمعلومات حول حمايتك مجتمعك المحىلي من حرائق الغابات، تفضل بزيارة

 FireSmartBC 

 FireSmartCanada  

 أثناء حريق للغابات

تشمل  قد يؤثر دخان حرائق الغابات عليك، وقد ال يؤثر. فإن استجابة كل شخص للدخان تعتمد عىل عمره وصحته ومدى تعرضه. 
ي الحلق أو كحة بسيطة أو إفراز البلغم أو الصفبر عند التنفس أو الصداع. إدارة  األعراض الشائعة

ي األنف أو ألم ف 
تهيج العيون أو سيالن ف 

 ة الطبية. هذه األعراض ممكنة دون طلب العناي

ض، أو إذا ازدادت سوًءا، اطلب العناية الطبية عىل الفور.   إذا لم تتحسن األعراض بعد اتخاذ اإلجراءات لتقليص التعرُّ

https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=AD63768577B74F0D865B249B9CFC1A49
https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=AD63768577B74F0D865B249B9CFC1A49
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status/wildfire-situation
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status/wildfire-situation
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#before
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#before
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#during
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#during
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#after
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/wildfires-and-your-health#after
https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency-preparedness-and-recovery
https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=A47FAF5F58C44E599B1D716989F76BD5
https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/types-of-emergencies/wildfires
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/hzd/wldfrs-prp-en.aspx
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating-physical-activity/food-and-nutrition/food-water-and-beverage-safety/preparing
http://www.bcchildrens.ca/endocrinology-diabetes-site/documents/emergpack.pdf
http://www.bcrenalagency.ca/health-info/managing-my-care/emergency-preparedness
https://firesmartbc.ca/
https://firesmartbc.ca/
https://firesmartcanada.ca/?doing_wp_cron=1658343713.8592770099639892578125
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke


 

ي ذلك مكان حدوثها وما يجب فعله إذا تم إخالؤك 
 
ي بريتش كولومبيا، بما ف

 
 أدناه: يمكنك العثور عىل معلومات حول حرائق الغابات ف

 ي الطوارئ؟
 
 حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: ما هي خدمات الدعم ف

 حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: لوحة معلومات حرائق الغابات 

ي بريتش كولومبيا معلومات محلية حول حرائق الغابات: 
 
 تقدم بعض السلطات الصحية ف

 هيئة صحة األمم األوىل: االستجابة إىل حرائق الغابات 

 يور الصحية: حرائق الغابات  هيئة انتبر

 هيئة آيالند الصحية: حرائق الغابات 

 معلومات اإلخالء

ي الطوارئ. للعثور عىل ُمنسق برنامج إذا كنت تخضع ألمر إخالء أو متأثر بالحريق، ُيرجر االتصال بحكومتك 
 
ي خدمات الدعم ف

المحلية لتلف 
، تفضل بزيارة ي مجتمعك المحىلي

 
 . دليل بريتش كولومبيا للمعلومات المدنية الطوارئ ف

بالقرب منه، فقد يتم إخالؤك إلى منطقة أكثر أمانًا. يُمكن أن تؤثر حرائق الغابات على إذا كان هناك حريق للغابات في مجتمعك المحلي أو 

ي بريتش كولومبيا  طرق اإلخالء. يُرجى زيارة
 لمعرفة آخر المستجدات حول ظروف القيادة في مجتمعك المحلي. DriveBCقيادة المركبات ف 

ي حال حدوث إخالء. انظر الموارد أدناه حول التحضبر لذلك: ق
 د يحتاج كبار السن إىل دعم خاص ف 

 ي الطوارئ
ي دور الرعاية السكنية ف 

 (LinkBC File #103cHealth) العناية بالمسنير  المقيمير  ف 

   ي المجتمعات المحلية للمسنير
 (HealthLinkBC File #103a) معلومات اإلخالء ف 

 الؤهمخالرعاية الصحية لألشخاص الذين تم إ

 بالربو، أو اضطراب االنسداد الرئوي المزمن، أو غبر ذلك يمكن أن تتسبب جسيمات 
ً
الدخان بتهيج مجرى الهواء. إذا كنت قد أصبت مسبقا

من الحاالت الصدرية األخرى أو مشاكل القلب، عليك أن تراقب أعراضك. ُيمكن للهواء الُمشبع بالدخان أن يزيد من خطورة بعض 
ي بعض األحيان، مثل كوفيد

ضع والمسنير  والنساء الحوامل واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ، ع19-اإلصابات ف   ند األطفال والرُّ

ي الصدر أو خفقان 
يوىص بطلب الرعاية الطبية فوًرا إذا شعرت بأعراض أكبر شدة مثل ضيق التنفس أو السعال الشديد أو الدوار أو ألم ف 

 القلب. 

. ُمَوجه للخدمات الصحية  للتحدث إىل 8-1-1  الطارئة، اتصل عىل الرقمللحصول عىل معلومات أو نصائح صحية للحاالت غبر 

ي تبحث عنها أو يوصلك بـ
ي العثور عىل المعلومات الت 

ي تغذية معتمد  ، أوممرض معتمد  سيساعدك الُمَوجه ف 
ي أو  ،أخصائ 

متخصص مؤهل ف 
 . صيدىلي  أو التمارين الرياضية

 األدوية الموصوفة

ناء حاالت الطوارئ، ُيمكن للصيادلة أن يرصفوا ع
ُ
قاًرا بدون وصفة لضمان صحة وسالمة الجمهور. لمزيد من المعلومات تفضل أ

ي قد تحتاجها أثناء حالة طارئة -نقابة صيادلة بريتش كولومبيا   بزيارة
تخدمون يجب عىل األشخاص الذين يس. الحصول عىل األدوية الت 

ي كل األوقات خالل موسم حرائق الغابات. 
ق أن يحملوها معهم ف 

ُّ
  أدوية اإلنقاذ مثل أجهزة التنش

 العيادات بدون موعد

ي  للعثور على عيادة بدون موعد في منطقتك، ابحث في للتحدث إلى ُمَوجه للخدمات الصحية.  8-1-1 أو اتصل على سي دليل هيلث لينك ئر

 يعمل ُمَوجهو الخدمات الصحية على مدار الساعة طوال األسبوع في كل يوم من السنة.

https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/what-are-emergency-support-services/
https://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0ac328d88c74d07aa2ee385abe2a41b
http://www.fnha.ca/what-we-do/environmental-health/wildfire-information
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/natural-disasters-and-emergencies/wildfires
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/environment/wildfires
http://www.civicinfo.bc.ca/directories
http://www.civicinfo.bc.ca/directories
http://www.drivebc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/caring-seniors-long-term-care-emergency
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/community-evacuation-information-seniors
https://www.healthlinkbc.ca/navigation-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/nursing-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/nursing-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/dietitian-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/dietitian-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/physical-activity-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/physical-activity-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/physical-activity-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/pharmacist-services
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/healthlink-bc-811-services/pharmacist-services
https://www.bcpharmacists.org/state-of-emergency
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services


 

 19-حرائق الغابات وكوفيد

ي حدوث التهاب 
 
، وأن يتسبب ف ي تهيج الرئتير 

 
ي استجابتك المناعية. قد يزيد ذلك من ُيمكن أن يتسبب التعرض لتلوث الهواء ف

 
وتغيبر ف

وحرائق الغابات،  19-. لمزيد من المعلومات حول كوفيد19-صعوبة مكافحة جسمك اللتهابات الجهاز التنفسي مثل مرض كوفيد
 . حرائق الغابات التابعة لمركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراضصفحة  انظر

لك بسبب حرائق الغابات أو مخاطر أخرى، فمن المهم استخدام ممارسات الوقاية من مرض كوفيد قدر  19-إذا جاءك أمر بإخالء مب  
 :  اإلمكان. تشمل طرق الحفاظ عىل السالمة ما يىلي

  ( 2أقدام أو  6التباعد الجسدي اآلمن عن اآلخرين )الحفاظ عىل  مب 

 غسل يديك بانتظام أو استخدام معقم اليديدن 

 مك
ُ
ي مرفقك أو ك

 
 السعال والعطس ف

 ي األماكن المغلقة أو المحصورة أو المزدحمة
 
 ارتد الكمامة ف

ي 
 أمًرا باإلخالء وكنت تعائ 

َ
:  اتخذ احتياطات محددة لتجنب مخالطة اآلخرين إذا تلقيت  من أي مما يىلي

 أو19-تم تشخيص إصابتك بمرض كوفيد ، 

 برصف النظر عن مدى خفتها، أو19-لديك أعراض شبيهة بالزكام، أو شبيهة باإلنفلونزا أو أعراض كوفيد ، 

 ض محتمل لكوفيد ي بعد سفر دوىلي أو تعرُّ
ة الحجر الذائ  ي فب 

 19-أنت ف 

 ُيرجر التأكد من

  هيئة الصحة العامة المحليةاتباع أي توجيهات يقدمها موظفو 

 ي المجتمع المحىلي مستخدًما
. أو، االتصال ERAأداة تسجيل ومساعدة من تم إخالؤهم  التسجيل لدى خدمات دعم الطوارئ ف 

ي المجتمع المحىلي إذا كان متوفرً 
 ابرقم هاتف مركز استقبال خدمات دعم الطوارئ ف 

 ي الطوارئاتبع ال
ي بريتش كولومبيا  والذي دليل العام لخالء الجمهور ف 

 . تصدره إدارة الطوارئ ف 

  وري أن تحافظ عىل مسافة التباعد الجسدي المالئمة. إذا كان  إذا ي موقع االستقبال شخصًيا، فمن الرص 
وجب عليك التسجيل ف 

 بحوزتك كمامة أو غطاُء للوجه، فإن ارتداءه سيوفر حماية أكبر لآلخرين

يم ما إذا كان بحاجة إىل اختبار عبر اس 19-بإمكان أي شخص لديه أعراض مرض كوفيد
َ
ي الخاصة بمرض  تخدامأن ُيق

أداة التقييم الذائ 
، فابحث عن مركز تجميع اختبارات كوفيد19-كوفيد األقرب إليك.  19-. إذا كنت بحاجة إىل اختبار وقد تم إخالؤك من مجتمعك المحىلي

 للحصول عىل المعلومات والعثور عىل مركز.  معلومات االختبار لدى مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراضصفحة  تفضل بزيارة

 جودة الهواء

ي منطقتك.  التوجيهات حول جودة الهواءُيمكنك االطالع عىل 
 صعوبة بالتنفس، اطلب العناية ف 

َ
إذا كان الهواء ُمشَبًعا بالدخان، ووجدت

 الطبية فوًرا. 

، والمسنير  واألطفال. لمزيد ُيمكن لجودة الهواء الرديئة أن تؤذي صحتك، عىل األخص أولئك  ي القلب والرئتير 
الذين يعانون من حاالت ف 

ي ذلك توجيهات جودة الهواء الحالية، انظر: 
 من المعلومات حول جودة الهواء، بما ف 

 ( خارطة جوية )لمجتمعات ى ولووير فريزر فاىلي  منطقة فانكوفر الكبر

 حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: التوجيهات حول جودة الهواء 

 حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا: آخر األخبار والمستجدات من بريتش كولومبيا حول جودة الهواء 

  ء وصحتكحكومة كندا: جودة الهوا 

  حكومة كندا: تطبيقWeatherCAN )للهواتف الذكية )يُعطي تنبيهات حول جودة الهواء 

  ي  (HealthLinkBC File #65e) الجسيمات  الدقيقة وتلوث الهواء الخارجر

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/wildfires
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/wildfires
https://ess.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/emergency-response-and-recovery/emergency-evacuees
https://bc.thrive.health/
https://bc.thrive.health/
https://bc.thrive.health/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/latest-news-and-updates
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-general-tools-resources/weathercan.html
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/particulate-matter-and-outdoor-air-pollution


 

 

ي تتبع لها، انقر عىل الروابط أدناه: 
 للحصول عىل معلومات حول جودة الهواء من السلطة الصحية الت 

 يور الصحية: جودة الهواء  هيئة انتبر

 ة الهواءهيئة آيالند الصحية: جود 

 هيئة نورثرن الصحية: جودة الهواء 

 هيئة فانكوفر كوستال الصحية: جودة الهواء 

ي األماكن الُمغلقة أثناء رداءة جودة الهواء
 
 الحفاظ عىل برودة الجسم ف

ي منطقتك.  إذا كانت نوافذك ُمغلقة ولم يكن لديك جهاز قد يوىصي المسؤولون بإبقاء 
 
نوافذك ُمغلقة عندما تكون جودة الهواء رديئة ف

(، سوف تحتاج إىل عناية خاصة للحفاظ عىل برودة جسمك. تأكد من بقائك عىل اطالع حول التوصيات 
ً
تكييف )أو أنه ليس ُمشغال

للحصول عىل المعلومات الحالية. لمزيد من المعلومات حول  جودة هواء بريتش كولومبيا: التوجيهات الخاصة بمنطقتك. تفضل بزيارة
تنا  ي األماكن المغلقة، طالع نش 

 
ب عىل الحر  الصحيةكيفية الحفاظ عىل برودة جسمك ف

َّ
 .  Beat the Heatتغل

 التعامل مع الضغط النفسي والصدمات

ف عىل ما تستطيع فعله للتعرف  ها عىل صحتك الجسدية. تعرَّ ُيمكن للكوارث مثل حرائق الغابات أن تؤثر عىل صحتك العاطفية بقدر تأثبر
 ات الضغط النفسي أوالصدمة لديك ولدى عائلتك. عىل عالم

 ي بريتش كولومبيا
ي لموارد الصحة النفسية لألطفال ف 

 (PDF 450 KB) مركز كيلت 

  :ي األوقات الصعبة
ي بريتش كولومبياالالجمعية الكندية للصحة النفسية: الحديث ف 

ثرين بحرائق الغابات ف 
ُ
 دعم لألشخاص المتأ

 ها
َّ
ي الكوارث وحل

ف عىل الصدمة عند األطفال ف   هيئة صحة األمم األوىل: التعرُّ

  عالمات الضغط النفسي 

   الضغط النفسي عند األطفال والمراهقير 

  إدارة الضغط النفسي 

  مساعدة طفلك عىل تحمل الضغط النفسي :  إدارة الضغط النفسي

 بعد حرائق الغابات

ل  العودة إىل المن  

لك آمنة، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لجعل االنتقال أسهل عندم ا تعلن حكومة األمم األوىل أو حكومتك المحلية أن عودتك إىل مب  
ا. تعرف عىل المزيد من خالل زيارة 

ً
ي بعد حرائق الغاباتوأكبر أمان

 .حكومة بريتش كولومبيا: التعاف 

 سالمة األغذية وجودة المياه

ي 
. من المحتمل استخدام مثبطات الحريق ف  ي مجتمعك المحىلي

ي ف 
ي منطقتك، ُيمكن أن ينقطع التيار الكهربائ 

إذا حدث حريق غابات ف 
ف عىل كيفية حماية إمدادات المياه واألطعمة المتأثرة بمثبطات مجتمعك المح ها. تعرَّ ىلي أو بالقرب منه لتقليل حجم الحرائق وتقليل تأثبر

 . ي
 الحريق أو انقطاع التيار الكهربائ 

   بتعقيم مياه الش (HealthLinkBC File #49b) 

 ي منشآت األغذية
ي ف 
يور الصحية: انقطاع التيار الكهربائ   هيئة انتبر

 يور الصحية: االحتياطات الموىص بها للماء والطعام المتأثر بمثبطات الحرائق  هيئة انتبر

 لك بعد حرائق الغابات   العودة إىل مب  

 ب ها عىل جودة مياه الش   (HealthLinkBC File #49f) حرائق الغابات: تأثبر

https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/AirQuality/Pages/default.aspx
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/environment/wildfires
https://www.northernhealth.ca/services/environmental-health/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-environments/air-quality
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www.healthlinkbc.ca/beat-heat
https://keltymentalhealth.ca/sites/default/files/resources/5453-BCCH-KMH-1-Pager_English.pdf
https://cmha.bc.ca/programs-services/talk-in-tough-times/
http://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Recognizing-and-Resolving-Trauma-in-Children-During-Disasters.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/signs-stress
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-children-and-teenagers#ug1832-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/stress-management
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-management-helping-your-child-stress
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/disinfecting-drinking-water
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/Emergency/Wildfires/Documents/After%20Fire-Power%20Outages%20at%20Food%20Facilities.pdf
https://www.interiorhealth.ca/sites/default/files/PDFS/fire-retardants-in-water.pdf
https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Returning-to-Your-Home-After-Wildfires.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/wildfire-its-effects-drinking-water-quality


 

أو وحدة الصحة  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
ا تفّضل بزيارة العامة المحلية في منطقتك. للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبي

www.HealthLinkBC.ca  تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من 7-1-1)مجاناً(. للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم  8-1-1أو اتصل بالرقم .
 لغة عند الطلب. 130

ونية مفيدة  مواقع إلكنر

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض

ي المقاطعة. وهو يوفر القيادة عىل مستوى المقاطعة 
 
مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض هو وكالة تابعة لهيئة الخدمات الصحية ف

ي مجال الصحة العامة من خالل المراقبة
 
ي ف

 والكشف والوقاية والتشاور.  وعىل المستوى الوطت 

ي ذلك معلومات حول كيفية االستعداد لموسم حرائق 
 
اته الصحية، بما ف يمكن العثور عىل معلومات حول دخان حرائق الغابات وتأثبر

 الغابات عىل: 

 ي بريتش كولومبيا: دخان حرائق الغابات
 
 مركز مكافحة األمراض ف

 ي بريتش كولومبيا: منظومة بريتش كولومبيا للتنبؤ بالربو
 
  مركز مكافحة األمراض ف

 حكومة بريتش كولومبيا: البيئة واالستدامة

ي تتضمن الحفاظ عىل عذوبة ونظافة وصحة هوائنا ومائنا.  لمعرفة توفر وزارة حماية البيئة و 
االستدامة معلومات عن العناية ببيئتنا والت 

 : المزيد حول حالة الهواء حولنا ُيرجر زيارة

 اطعة بريتش كولومبيا: بيانات جودة الهواءحكومة مق 

 وزارة الصحة الكندية: 

ف عىل المزيد  وزارة الصحة الكندية هي وزارة الحكومة الفدرالية المسؤولة عن مساعدة الكنديير  عىل الحفاظ عىل صحتهم وتحسينها. تعرَّ
ات الصحية  ي الهواء الطلق، والتأثبر

ي األماكن المغلقة وف 
 لتلوث الهواء ودخان حرائق الغابات وصحتك: حول جودة الهواء ف 

 حكومة كندا: جودة الهواء وصحتك 

 2022تموز/يوليو  آخر تحديث: 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
https://maps.bccdc.ca/bcaps/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html

