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الحاكمة هوكول تعلن عن جهود الوالية للوقاية من السرطان لحماية رجال اإلطفاء وعائالتهم خالل شهر توعية رجال  
   اإلطفاء بمرض بالسرطان

  
  بالمائة 85تقلل بروتوكوالت إزالة التلوث التي أعلنت حديثاً من تعرض رجال اإلطفاء إلى الملوثات السامة بنسبة 

  
مكتب الوالية للوقاية من الحرائق ومكافحتها يوسع الفصول الدراسية والتدريبات لتشمل تثقيف التوعية بالسرطان والوقاية  

  منه
  

  ستبدأ الدروس في إدارات اإلطفاء المحلية هذا األسبوع بتوزيع أدوات التخلص من التلوث مجاناً ومواد تثقيفية
  

سرطان التي تواجه رجال اإلطفاء وبروتوكوالت إزالة التلوث تثقيفي لزيادة الوعي بمخاطر اإلصابة بال فيديو اُصدر
   بالتفصيل

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب الوالية للوقاية من الحرائق ومكافحتها سيبدأ جهوًدا جديدة للتوعية للمساعدة في  
ؤولو اإلطفاء في الوالية في البداية حماية رجال اإلطفاء في نيويورك وعائالتهم من خطر اإلصابة بالسرطان. أطلق مس

وجرى تعليقه بسبب الجائحة. تتزامن هذه المبادرة الجديدة مع شهر توعية رجال   20برنامج توعية مماثل في أوائل عام 
اإلطفاء بالسرطان في شهر يناير/كانون الثاني مما يؤدي إلى زيادة الوعي بين خدمة اإلطفاء حول كيفية تطوير بروتوكوالت 

 قذة للحياة للوقاية من السرطان ودعم أولئك الذين تلقوا بالفعل تشخيًصا بالسرطان داخل أقسام مكافحة الحرائق.  من
  

"يخاطر رجال اإلطفاء في الوالية بحياتهم وسالمتهم بشجاعة كل يوم لحماية زمالئهم من سكان   قالت الحاكمة هوكول،
نيويورك. لألسف، يشكل السرطان تهديًدا خطيًرا لصحة ورفاهية جميع أفراد خدمة اإلطفاء لدينا ونحن ملتزمون بضمان  

االستمتاع بمهنة طويلة وآمنة وعيش حياة  حصول هؤالء األبطال على أحدث اإلرشادات والمعلومات حتى يتمكنوا من 
 صحية".  

  
"تعمل النساء والرجال الشجعان الذين يعملون  قال جاكي براي مفوض األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في والية نيويورك،

سبب  في خدمة اإلطفاء في نيويورك على حمايتنا من الخطر كل يوم. ومع ذلك فقد العديد من رجال اإلطفاء أرواحهم ب
السرطان. خالل شهر توعية رجال اإلطفاء بالسرطان نقوم بتكثيف الجهود لتثقيف خدمة اإلطفاء والتخفيف من مخاطر  
تعرضهم لمواد مسرطنة موجودة في الدخان. أنا فخور بفريق اإلطفاء في الوالية لقيادة الطريق في هذه المبادرة وتقديم  

 التلوث على إدارات اإلطفاء في كافة أنحاء الوالية".   دورات تدريبية شخصية وتوزيع مجموعات إزالة
  

أظهرت الدراسات أن رجال اإلطفاء أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان من عامة الناس ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعرضهم  
رك ليسوا على  لمستوى متزايد من السموم الموجودة في الدخان عند حرائق المباني. وللتأكد من أن رجال اإلطفاء في نيويو

دراية بهذا التهديد فحسب بل ويعرفون أيًضا كيفية الحد من المخاطر الخاصة بهم طور مسؤولو اإلطفاء في الوالية 
بروتوكوالت أساسية لتطهير معدات مكافحة الحرائق بعد مكالمة استجابة وسوف يتوجهون إلى كافة أنحاء الوالية للترويج 

رت األبحاث أن أعضاء خدمة اإلطفاء يمكنهم اتخاذ خطوات بسيطة وغير مكلفة لتقليل  الستخدام رجال اإلطفاء لها. أظه
 بالمائة.   85تعرضهم وكذلك حماية عائالتهم من السموم والمواد المسرطنة األخرى بنسبة تصل إلى 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D746Nq6kYvhM&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VLL9F0SapogX5CHZmmKJLnn2pAbUUXPGg915LekQMvI%3D&reserved=0


  
ن تعرض رجال اإلطفاء  بدأ مسؤولو اإلطفاء في الوالية العمل مع المقاطعات في كافة أنحاء الوالية لجدولة فصول الحد م

للتلوث والوقاية من السرطان. في هذه االجتماعات سيوزع فريق اإلطفاء في الوالية مجموعات إزالة التلوث من رجال  
اإلطفاء على الحضور. تحتوي هذه المجموعات على معلومات حول إزالة التلوث فور االستجابة للحادث والعناصر مثل دلو 

 ا بعد الحريق وخرطوم ومنظفات وفرشاة وزجاجة رش.  سعة خمسة جالون ومناديل م
  

"يسعدنا أن نواصل برنامجنا لتثقيف أعضاء خدمة اإلطفاء   قال جيم كيبل مسؤول مكافحة الحرائق في والية نيويورك،
ن هو السبب بالوالية بشأن الخطوات الفورية التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم بعد االستجابة للحادث. لألسف، السرطان اآل

الرئيسي لوفيات رجال اإلطفاء في البالد. هدفنا هو الحد من األمراض المهنية من خالل تثقيف إخوتنا وأخواتنا في خدمة  
 اإلطفاء بشأن تدابير محددة يمكنهم اتخاذها لتقليل التعرض للملوثات وتقليل المخاطر الصحية". 

  
صحيح بعد الحريق فإن رجال اإلطفاء يخاطرون بتعريض مواد كيميائية  إذا لم يتم تطهير معدات مكافحة الحرائق بشكل 

ضارة لمراكز اإلطفاء ومنازلهم مما قد يلحق الضرر بزمالء العمل وأفراد األسرة. وفقًا لدراستين أجراهما المعهد الوطني 
( يجري  National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSHللسالمة والصحة المهنية )

بالمائة تقريبًا من عامة الناس ويعانون من الوفيات المرتبطة    10حاليًا تشخيص رجال اإلطفاء بالسرطان بمعدل أعلى بنسبة 
 بالمائة تقريبًا.  15بالسرطان بمعدل أعلى بنسبة 

  
 Division of Homeland Security andلمكافحة هذه االتجاهات، أنشأ قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )

Emergency Services, DHSES ( ومكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها )Office of Fire Prevention 
and Control, OFPC  بروتوكوالت أساسية غير مكلفة والتي من شأنها أن تقطع شوًطا طويالً في الحد من تعرض )

 الدخان.  رجال اإلطفاء للمواد الكيميائية الضارة الموجودة غالبًا في 
  

 في حالة التعرض أثناء االستجابة يجب على رجال اإلطفاء القيام بما يلي:  
 إجراء التطهير الشامل في مكان الحادث ووقف التعرض ووقف انتشار الملوثات إلى الجهاز والمحطة.   •

 أثناء التواجد في مكان الحادث يجب استخدم مناديل ما بعد الحريق لتقليل التعرض.   •

 االستحمام في أسرع وقت ممكن وارتداء مالبس نظيفة.   •

 غسل األدوات والمعدات واألجهزة بعد الحرائق.  •

 نقل المعدات في حاويات غير مسامية مثل أكياس القمامة الشفافة.   •

 ارتداء معدات نظيفة فقط بما في ذلك الخوذة.  •

  
ابتداًء من هذا الشهر سوف يتوجه خبراء الوالية إلى كافة أنحاء والية نيويورك لتقديم هذه البروتوكوالت مباشرة إلى رجال  

في إدارات مكافحة الحرائق المحلية. وفي كل جلسة سيشاهد رجال اإلطفاء عرًضا  اإلطفاء من خالل جلسات تعليمية شخصية 
توضيحيًا حيًا لبروتوكوالت إزالة التلوث الجديدة وفيديو تعليمي جديد يشرح البروتوكوالت والمخاطر التي تواجه رجال  

تطوير البروتوكوالت. إضافة إلى  ( المشاركين في OFPCاإلطفاء وستتاح لهم فرصة لألسئلة واألجوبة مع موظفي مكتب ) 
( بتوسيع قائمته الكاملة لدروس ودورات مكافحة الحرائق لتشمل قسًما عن التوعية بالسرطان والتثقيف  OFPCذلك، يقوم )

 في مجال الوقاية منه.  
  

تضافتها  تتم جدولة جلسات جديدة على أساس دوري. يمكن لرجال اإلطفاء الذين يتطلعون لحضور جلسة تعليمية أو اس
أو االتصال بمنسق مكافحة   الحرائق ومكافحتها التابع لمكتب الوالية للوقاية من  تقويم التدريب االطالع على تقويم التدريب

  الحرائق في مقاطعتهم. 
  

  حول مكتب الوالية للوقاية من الحرائق ومكافحتها
يقدم مكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها مجموعة واسعة من الخدمات األساسية لرجال اإلطفاء والمستجيبين للطوارئ  

والكليات العامة والخاصة ومواطني نيويورك للمساعدة في ضمان سالمة جميع أصحاب  والوكاالت الحكومية المحلية والوالية 
( على تعزيز السالمة العامة من خالل تدريب عناصر  OFPCالمصلحة. يعمل مكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها )

   مكافحة الحرائق والتعليم والوقاية من الحرائق والتحقيقات والعمليات الخاصة وبرامج اإلنقاذ الفنية.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Foutreach-programs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca927fe7955e142cd923708daf9754190%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638096579264336528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BkNXUnxM4tQQD1E5PH4F8P9WCzkNgWdqZOIXiv0PiOM%3D&reserved=0


  
  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ

يق والدعم لتجنب الكوارث وحاالت الطوارئ يوفر قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ القيادة والتنس
األخرى والحماية منها واالستعداد لها ومواجهتها والتعافي من آثارها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عنا  

  .موقعنا اإللكترونيأو ُزر  نستغراماأو  تويتر أو تابعنا على  فيسبوكعلى 
  

###  
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