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 مسکونی مکانهاینشت جیوه در 
Mercury Spills in Residential Settings

 افتی یاصل صورت سه به که است یعیطب یماده کی وهیج

، و )غیر آلی( غیرارگانیکی )خالص(، عنصر: شودیم

تواند برای انسان . هر سه صورت آن می)آلی( ارگانیک

ی عنصری صورتی از این ماده است که سمی باشد، اما جیوه

ی عنصری فلزی براق و جیوه .کندها نشت میگاه در خانه

که رنگ است که در دمای اتاق مایع بوده و هنگامیاینقره

بخشی از آن نیز تبخیر  .دانه داردم دانهشود فرسرریز می

رنگ صورت بخاری بیشده و دمای اتاق و دماهای باالتر به

 .آیدبو درمیو بی

ی عنصری وجود های خانه ممکن است جیوهدر کدام قسمت
 ؟داشته باشد

 استفاده خانه در معمول طوربه که یمحصوالت یبرخ

ها برخی دماسنج، مثل هستند یعنصر یوهیج یحاو شوندیم

های سنجش فشار خون، تر(، دستگاههای قدیمی)مدل

ها و کلیدهای برق. مقادیر کمتر ها، فشارسنجترموستات

های ، از جمله المپهای فلورسنتی عنصری در المپجیوه

ی فشارقوی وجود دارد. های تخلیهفلورسنت فشرده و المپ

این محصوالت  های جلوی اتومبیل از این نمونه هستند.چراغ

ها محصور است ایمن ی موجود در آنتا زمانی که جیوه

کنند که بشکنند هستند. تنها زمانی سالمت انسان را تهدید می

 ها نشت کند.ی داخل آنو جیوه

ی عنصری چه تأثیری بر قرار گرفتن در معرض جیوه
 ؟سالمت انسان دارد

 بخار جیوه استنشاق

ی اول از ی عنصری در درجهقرارگیری در معرض جیوه

سپس این بخارها از  دهد.جیوه رخ می بخارهایطریق تنفس 

شوند. ها جذب جریان خون شده و در بدن پخش میراه ریه

که چه میزان بخار جیوه را و برای میزان مسمومیت به این

 چه مدت 

 

 اید بستگی دارد. تنفس کرده

بخار جیوه را در مدت زمان کوتاهی وقتی میزان زیادی 

ی موجود در یک کنید )برای مثال براثر نشت جیوهتنفس می

ها و مسیرهای دستگاه سنجش فشار خون(، ممکن است ریه

هایی مانند سرفه، عبور هوا تحریک شوند. این مسأله نشانه

 .دارددنبال ی سینه و سردرد را بهتنگی نفس، درد قفسه

ممکن است عالئم گوارشی، مانند حالت تهوع، استفراغ و 

های ریوی اسهال نیز بروز کنند. در موارد حاد، بیماری

و ادم  برونشیولیت نکروزانهمچون پنومونیت )التهاب ریه(، 

میزان از این  ریوی نیز گزارش شده است.

 دهد.می قرارگیری به ندرت در محل سکونت رخدرمعرض

ی موجود خار جیوه )برای مثال براثر نشت جیوهتنفس مقدار کم ب

در یک دماسنج( برای مدت کوتاه بعید است بروز عالئمی را 

حال، تنفس این میزان بخار جیوه برای مدت موجب شود. با این

طوالنی بر سیستم عصبی شما اثر گذاشته، موجب رعشه، 

 و آلودگی، ضعف، اضطراب، افسردگی و حتی تغییر خلقخواب

 شود. میخو 

 

 فرو بردن جیوه
چرا که  ستین کنندهمسموم عموما   یعنصر یوهیبردن ج فرو

خوردن آن  حال،نی. با ااندک است ارشاز راه گو آنجذب 

 تیمسموم به منجر است ممکن ادیدر حجم ز ایصورت مکرر به

 .شود

 

 تماس پوستی با جیوه

تأثیرات و ی عنصری تماس پوستی جزئی با جیوهارتباط میان 

منفی بر سالمت نادر است. امکان تحریک و التهاب در محل 

تماس وجود دارد، اما به ندرت واکنشی فراتر از محل تماس رخ 

 دهد.می

ی متالیک بر چه افرادی بیشترین قرار گرفتن در معرض جیوه
 تأثیر را دارد؟

 نوزادان، کودکان، و افراد باردار بیشتر در معرض خطر هستند.

 

های بدن نوزادان و کودکان هنوز آن است که رشد سیستمعلت 

کامل نشده است و توان باالیی برای دفع جیوه ندارند. در دوران 

بارداری، سیستم عصبی در حال رشد جنین نسبت به این 

 پذیر است.موضوع آسیب

 ؟ام چه کنمدر صورت بروز نشت جیوه در خانه

ازی و تان اقدام به پاکستوانید خودشت میبسته به میزان و نوع ن

 های زیر توجه کنید(.لعمل)به دستورا مایع کنیدی دفع جیوه

در صورت بروز نشت در حجم زیاد و پیچیدگی آن، نیاز به 

اگر مردد هستید، برای دریافت  کمک افراد متخصص دارید.

خود،  محل زندگیکمک با آژانس محیط زیست مرکز بهداشت 

خود  یمنطقهنشانی مرکز اطالعات داروها و سموم، یا آتش

 تماس بگیرید )اطالعات تماس در ادامه آمده است(.

  این کار نکنیداز جاروبرقی یا جارو/برس استفاده .

جاروبرقیتان را آلوده کرده، و جیوه را به قطرات کوچکتری 

 شودکند و منجر به تولید بخار بیشتری میتقسیم می

  این کار نرویداین سو و آن سو با کفش و لباس آلوده در خانه .

 کندآلودگی را پخش می

 این کار نیندازیدشویی لباس آلوده به جیوه را در ماشین لباس .



واحد بهداشت همگانی محل به ، یا www.HealthLinkBC.ca/healthfilesوبسایت  بهسی، بیلینکرسانی هلثهای آگاهیدیگر پرونده برای دسترسی به
 دیدن کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.caاضطراری، از وبسایت های بهداشتی غیرعات و راهنماییکنید. برای دریافت اطال مراجعهزندگی خود 

 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  1-1-7شنوایان، با کم ون( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان رایگا خط) 8-1-1 
 .گرددزبان ارائه می

 کندشویی را آلوده میماشین لباس

 های آوری زبالهجیوه را در چاه فاضالب یا در محل جمع

ی خود تماس شهرداری منطقه. با بخش پسماند نریزیدمعمولی 

بگیرید تا شما را در ارتباط با چگونگی دفع جیوه راهنمایی 

 کنند

 
 ازیپاکس راهنمایی برای

ازی پاکس هایراهنماییلطفا  برای آگاهی از جزئیات بیشتر )

 مرکز همیاری ملی برای حفظ بهداشت محیط زیست را ببینید:

ncceh.ca/sites/default/files/Small_Mercury_.www

 up_Oct_2015.pdf-Spills_Clean 227)پی دی اف 

 کیلوبایت(.

 جیوه، که برای مثال بر اثر جزئی سازی نشت تنها به پاک

دهد های فلورسنت رخ میترموستات یا المپشکستن دماسنج، 

قاشق  2یا  1که نشت جیوه بیش از اقدام کنید. هنگامی

بهداشت محیط زیست مرکز  سازمانغذاخوری است، با 

خود تماس  یمنطقهنشانی ، یا آتشمحل زندگی خودبهداشت 

 اطالعات تماس در ادامه آمده است(بگیرید )

  به سادگی  یا اشیائی کهتنها نشت جیوه بر روی سطوح سخت

را دور انداخت، مانند لباس یا قالیچه را تمیز  هاآنتوان می

که جیوه بر روی اشیاء جاذب یا اشیائی که کنید. هنگامی

ها را دور انداخت )مثل موکت( نشت توان به سادگی آننمی

بهداشت محیط زیست  سازمانکند، برای دریافت کمک با می

 نشانی تماس بگیریدیا آتش ی خودمحل زندگمرکز بهداشت 

 ها هوای محیطی در صورت امکان با باز کردن در و پنجره

 ر آن نشت کرده است را تهویه کنیدکه جیوه د

 دش موجب گرتواند میی یا پنکه را که هرگونه دستگاه تهویه

شود خاموش های خانه هوا از محل نشت جیوه به دیگر قسمت

های این اقدام شامل کم کردن وسایل گرمایشی یا دستگاه کنید.

 شودها میبوع و خاموش کردن پنکهی مطتهویه

 همواره از دستکش استفاده کنید 

 ،با یک  اگر جیوه بر روی یک سطح سخت نشت کرده است

را جمع کرده و در یک ظرف  کاردک مانند آن سفتجسم 

های کارت، تکهتواند یک می این جسم سفتدربسته بریزید. 

 روب، و غیره باشدشیشهکاردک مقوا، 

  اگر جیوه روی یک شیئ متخلخل دورانداختنی مثل لباس یا

 ی زباله بپیچیدآن را در دو کیسهقالیچه نشت کرده است، 

 های کوچک جیوه ممکن است روی سطوح باقی بماند و قطره

قوه  استفاده کنید تا به سادگی دیده نشود. از یک چراغ

توانید برای برداشتن می ها را آشکار کند.خشش فلزی آندر

سمت چسبناک یک نوارچسب یا کرم از  ماندههای باقیقطره

 مو استفاده کنیدیک قلمیا اصالح سر 

 هایتان، اند، ازجمله لباستمام اشیائی که با جیوه تماس پیدا کرده

محکم در  ی حاوی جیوه راهای دربستهها و ظرفکنندهپاک

 ی زباله بپیچیددو کیسه

 ی خود تماس بگیرید تا شما را با بخش پسماند شهرداری منطقه

 ها راهنمایی کننددفع این زباله در ارتباط با

ام در برابر نشت جیوه برای محافظت از سالمت خود و خانواده
 ؟چه اقدامات مراقبتی باید انجام دهم

بهترین راه حفظ سالمتتان این است که یقین حاصل کنید نشت 

است. به  های آلوده دفع شدهجیوه به درستی پاکسازی و زباله

تان در معرض نشت حداقل رساندن قرارگیری شما و خانواده

کند. اگر نگرانی جیوه از اثرات سوء آن بر سالمت پیشگیری می

 سازمانوه دارید، با یا تردیدی در رابطه با پاکسازی نشت جی

، مرکز محل زندگی خودبهداشت محیط زیست مرکز بهداشت 

روز ساعت شبانه 24رسانی داروها و سموم بی سی )مرکزاطالع

 خود تماس بگیرید. یمنطقهنشانی باز است(، یا آتش

های متداول قرارگیری در معرض جیوه باشید، از مراقب نشانه

ی سینه، حالت تهوع، درد قفسهجمله گلودرد، سرفه، تنگی نفس، 

های شدیدتر شامل رعشه، اختالل استفراغ و اسهال. نشانه

 شود.آلودگی و تغییر خلق و خو میحافظه، خواب

 مراقبتگربا  ،اگر بروز هرگونه عالمتی شما را نگران کرده است

ی به او بگویید که در معرض جیوهبهداشتی خود تماس گرفته و 

تواند ترتیب بهداشتی شما میمراقبتگر  .ایدمتالیک قرار گرفته

 ها و درمان شما را بدهد.انجام آزمایش

بسیار نادر است که نشت جزئی جیوه در محل سکونت به 

وضعیتی اورژانسی بینجامد. اگر موضوعی شما را دچار تردید 

 رسانی سموم و داروها کرد، با مرکز اطالع

 تماس بگیرید. 1-1-9( یا 567-8911 800 1)

 برای آگاهی بیشتر

 بهداشت کانادا سازمان

www.canada.ca/en/health-canada/services/healthy-

living/your-health/environment/mercury-human-

health.html. 

 

 حفاظت از محیط زیست آمریکا سازمان

www.epa.gov/mercury. 

 

 تماس با مراکز بهداشت

برای دیدن لیست اطالعات تماس مراکز بهداشت به این آدرس 

 مراجعه کنید:

www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-

health-care-system/partners/health-

authorities/regional-health-authorities. 

 

ساعته  24)دسترسی رسانی داروها و سموم بی سی مرکز اطالع

 در هفت روز هفته(

 .www.dpic.org/ سایت:وب

 .8911-567 800 1 تلفن:
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