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كيف تستمتع

باألمان والسالمة في البر
إعداد :د .عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن
اختصاصي الصحة العامة

يتجــه الكثيــر مــن أهل الكويت في عطلــة الربيع إلى إقامة اخمليمــات الربيعية في بر
الكويــت حيــث يتميز جو الكويت في هذا الوقت باعتدال درجات احلرارة مما يضفي
علــى مرتــادي البر في هذا الوقت متعة ينعم بها الكبــار والصغار ،نظرا لطبيعة مناخ
دولــة الكويت القاري الــذي مييز اإلقليم اجلغرافي الصحراوي حيث نرى مســاحات
شاسعة من السهول الرملية املنبسطة والتي تنحدر تدريجيا من الغرب إلى الشرق.
وقــد حرصــت وزارة الداخليــة علــى إصــدار تعليمات للحفــاظ على ســامة املواطن
واملقيم أثناء ارتياد البر.
كما حرصت جمعية صندوق إعانة املرضى على إصدار هذا الكتيب التوعوي للتوعية
بتعليمــات الصحــة والســامة أثناء ارتيــاد البر كي تنعــم باملتعة احلقيقــة دون تعكير
لصفو رحلتك اجلميلة.

أو ًال :تعليمات وزارة الداخلية

عزيزي املواطن واملقيم....
٭ ٭عدم التواجد أو إقامة مخيمات البر بالقرب من األماكن العسكرية منعا للمسائلة
القانونية.
٭ ٭عدم إقامة مخيمات البر بالقرب من املنشآت النفطية حفاظاً على منشآتنا الوطنية.
٭ ٭حظــر إقامــة مخيمات البــر أو التواجد بالقرب من أعمدة خطــوط الكهرباء منعا
للصواعق واإلشعاعات الضارة
٭ ٭عــدم إقامــة اخمليمات بالقرب من الطريق العام منعا للتعرض حلوادث الدهس أو
اإلصابة من السيارات
٭ ٭احرص على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع املدني لتنعم باألمان في البر.
٭ ٭عند هبوب الرياح في مخيمات البر أسرع بإطفاء النار لسالمتك.
٭ ٭تخير وضع اخليمة في مكان آمن يخلو من احلشرات الضارة والزواحف السامة.
٭ ٭ال تدخــل املدفــأة (الدوة) إلى اخليمــة إال بعد أن يتحول الفحم إلى جمر خوفا من
االختناق بغاز أول أكسيد الكربون.
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٭ ٭لسالمتك ضع اخليمة بعيدا عن األماكن املنحدرة حتى تتجنب مياه األمطار.
٭ ٭ضــع خيمــة الطبــخ علــى مســافة كافيــة مــن اخليام مــع وضــع حاجز غيــر قابل
لالشتعال بني املوقد وجدار اخليمة أثناء الطبخ.
٭ ٭احذر من تالمس املصابيح الكهربائية لقماش اخليمة وأعمدتها أو أي مواد قابلة
لالشتعال.
٭ ٭تأكــد مــن ســامة التوصيــات الكهربائيــة داخــل اخليمة وال تســتعمل أســاكا
مكشوفة حتى ال تسبب ماسا كهربائيا.
٭ ٭احــرص علــى توفيــر طفايــة حريــق يدويــة متعــددة األغــراض الســتعمالها عند
الطوارئ.
٭ ٭امتنع عن التدخني عند تعبئة وفحص املولد الكهربائي.
٭ ٭ضــع املولدات الكهربائية على بعد مســافة كافية مــن اخليام وعدم حتميل املولد
فوق طاقته.
٭ ٭عدم التخلص من اخمللفات والقمامة بإشــعال النار فيها لتطاير الشــرر وانتقاله
للمخيمات اجملاورة.
٭ ٭عــدم النــزول فــي احلفر أو اخملابــئ واألماكن املهجــورة الحتمال وجــود قنابل أو
متفجرات.
٭ ٭جتنب اصطحاب احليوانات املفترسة حتى ال تعرض حياة اآلخرين للخطر.
٭ ٭عدم اســتعمال أســلحة الصيــد بالقرب من أماكــن جتمع العائــات وبالقرب من
املنشات النفطية وشبكات الكهرباء.
٭ ٭ال حتاول العبث بأية أجسام غريبة أو االقتراب منها واإلبالغ عنها فورا.
املصدر :موقع وزارة الداخلية  -دولة الكويت
https://www.moi.gov.kw/portal/varabic/showpage
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ثانيــ ًا :تعليمــات الســامة الصحيــة (مقدمة من جمعيــة صندوق
إعانة المرضى)

السالمة عند اختيار موقع اخليام
٭ ٭يجب اختيار مكان نظيف خالي من األعشاب اجلافة والنباتات لتجنب مخاطر احلريق.
٭ ٭يجب أن يكون موقع اخليام بعيداً عن اخلطوط الكهربائية وحقول النفط.
السالمة أثناء نصب وجتهيز اخليام
٭ ٭يجــب تنظيف مــكان نصب اخليام من الصخور والنتــؤات املدببه أو قطع الزجاج
واألوتاد القدميه لضمان عدم التعثر بها.
٭ ٭يجــب أن تكــون التوصيالت الكهربائية داخل أنابيــب خاصة مرفوعة عن أرضية
اخليمة وان ال تكون األسالك عارية.
٭ ٭التأكــد مــن عدم مالمســة املصابيــح الكهربائيــة أو التي تعمل بالوقــود قريباً من
سقف اخليمة أو مالمسة قماشها أو أعمدتها.
٭ ٭يجب أن تكون املصابيح داخل اخليمة على ارتفاع مناسب حتى ال تصيب الرؤوس
وخاصة املصابيح التي تعمل بالكيروسني.
٭ ٭يجــب تخصيــص أماكــن للطبــخ وفصلها عن أماكن املعيشــة وذلــك بنصب خيمة
خاصــة بأوانــي ومواقد الطبخ وإعــداد األطعمة وتكون بعيدة عن خيمة املعيشــة
ويفضــل أن تكــون اســطوانة الغاز خــارج اخليمة في خزانة خاصــة حلفظها وان
تقفل االســطوانة عند االنتهاء من الطبخ أو عند عدم اســتعمالها وينصح بوضع
حاجز غير قابل لالشتعال بني املوقد و اخليمة أثناء الطبخ.
السالمة أثناء اإلقامة باخليام
٭ ٭يجــب احلــذر من النوم داخل اخليام ونار الفحم مشــتعلة فعند النوم يجب إطفاء
اجلمر والتأكد متاما أن النار انطفأت.
٭ ٭يجب مراقبة عملية طهو الطعام وعدم ترك األطعمة على األفران أو املواقد دون
مراقبة.

3

٭ ٭يجب االهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اخليام بصفة مســتمرة ووضع بقايا
األطعمــة داخــل أكيــاس مغلقة ووضعها فــي أماكن خاصــة بالنفايــات بعيدا عن
اخمليمــات حتــى ال تكون مصدرا لنشــوب احلرائق أو تواجد احلشــرات والذباب
وغيرها.
٭ ٭يجــب تنظيــف األوانــي اخلاصة باألطعمة جيــدا وعدم اســتعمال أواني ومالعق
وكاســات الغيــر حتــى ال تكون مصــدرا لنقل العــدوى بني أفراد اخمليــم  ,وانتقال
األمراض واألوبئة.ويفضل استخدام أدوات الطعام التي تستخدم ملرة واحدة.
٭ ٭مينع منعاً باتاً التدخني داخل اخليام لتجنب تلوث هواء اخليمة أو نشوب احلرائق.
٭ ٭يجــب عــدم رش املبيــدات في حال وجــود أطفال داخل اخليمــة لتجنب إصابتهم
بأمراض اجلهاز التنفسي.
٭ ٭يجــب إيقــاف املولد الكهربائي عن التشــغيل أثناء تزويده بالوقــود ويفضل القيام
بذلــك نهــاراً ،وفي حالة فحص أو تزويد املولد بالوقود لي ً
ال يجب عدم اســتعمال
أي مصدر حراري مثل (الكبريت أو الوالعة) ويفضل استعمال املصابيح اليدوية
التي تعمل بالبطاريات اجلافة.
سالمة األطفال في البر
٭ ٭التأكــد مــن عدم اقتنــاء األطفال لأللعــاب النارية ومنع اللعب بهــا ألنها قد تؤدي
إلــى نشــوب احلرائــق في اخمليمــات أو حدوث إصابــات لهم مثل فقــد البصر أو
إصاباتهم بحريق في األيدي وقد تسبب اشتعال مالبسهم.
٭ ٭توعيــة األطفــال مبخاطــر النــار والتنبيــه عليهــم بعــدم اقترابهــم منهــا أو العبث
بالكبريت أو إشعال األوراق ملنع انتشار احلرائق.
٭ ٭يجــب عــدم ترك األطفال بعيدا عن أنظار والديهــم أو ذويهم الكبار خارج اخليام
دون مراقبة والتنبيه عليهم بعدم االقتراب من الثقوب أو الشقوق التي على سطح
األرض أو حــول الصخــور لتجنب لدغ العقارب أو الثعابني التي قد تكون موجودة
بداخلها.
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٭ ٭يجب عدم ترك األطفال الصغار أو الرضع أثناء النوم مبفردهم في اخليام.
احتياطات السالمة العامة
٭ ٭االحتفــاظ مبطفــأة حريق يدوية صاحلة لالســتعمال (متعــددة األغراض) ميكن
استخدامها جلميع أنواع احلرائق ،باإلضافة إلى سطل ممتلئ بالرمل اجلاف.
٭ ٭توفير حقيبة لإلســعافات األولية حتتوي على الشــاش املعقم واملطهرات للجروح
واألربطــة وكذلــك أدوية مســكنة لأللم أو املغص أو البرد وميكــن حتديد أنواعها
باستشارة طبيب قبل الذهاب للمخيم.
٭ ٭يجــب أن يكــون بعــض األشــخاص في اخمليم ســواء رجــاال أو نســا ًء مدربني على
عمليات اإلسعافات األولية وعمليات مكافحة احلريق  .
٭ ٭إعداد خطة إلخالء اخمليم والهروب في حاالت الطوارئ وتدريب املتواجدين على
كيفيــة تنفيذهــا وحتديد نقطة التجمع وإزالة كافة العوائق من املمرات ومســالك
الهروب.
٭ ٭يجب ارتداء املالبس الشتوية واقتناء املفارش والبطانيات الصوفية الن التيارات
الهوائية الباردة وخاصة في املســاء قد تســبب الســعال والرشح والتي قد تتحول
إلى التهابات رئوية يصعب عالجها وخاصة عند األطفال واملسنني.
٭ ٭يجب عدم التعرض ألشــعة الشمس املباشرة في أوقات الظهيرة لتجنب اإلصابة
بضربة الشمس أو تعرض للجلد والبشرة ألضرار وبخاصة عند اجللوس فترات
طويلة حتت أشعة الشمس احلارة.
٭ ٭يجب عدم تناول األعشاب البرية أو املوسمية والتي تطلع وتنمو أثناء فصل الربيع
ونــزول األمطــار إال بعــد التأكــد من ســامتها ومعرفــة أشــكالها وأوراقها وعدم
احتوائها على مكونات ســامة وغســل هــذه النباتات وتنظيفهــا وان تؤكل بكميات
معتدلة ولوقت وفترة محددة.
٭ ٭اســتخدم ســيارة تتناســب مع طبيعة الصحــاري والرحالت البريــة وجتنب عبور
الســيل اجلــاري أو الســير فــي أماكــن اليعــرف عمــق امليــاه فيهــا ،واذا كنــت في
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الصحــراء أثناء هطول املطر فالبقاء في الســياره هــو أفضل مكان حلمايتك بعد
الله من الصواعق.
٭ ٭قبــل مغــادرة اخمليم والعودة إلى منزلك تأكد من نظافة املكان متاماً وإطفاء النار
حتى ال تنتقل بواسطة الرياح إلى اخمليمات أو املساكن اجملاورة فتحدث احلرائق
وتتلف املمتلكات وتلوث البيئة.
اإلسعافات في البر في حالة احلرق
٭ ٭ضع اجلزء املصاب حتت املاء البارد.
٭ ٭انزع املالبس احملترقة أما إذا كانت ملتصقة باجلسم فال تفعل.
٭ ٭ال تضع أي نوع من أنواع املراهم أو املعاجني قبل أن يبدأ الطبيب عمله.
٭ ٭أسرع بنقل املصاب ألقرب مستشفى
في حالة االختناق
٭ ٭فك املالبس الضاغطة من حول الرقبة و الوسط.
٭ ٭قم بنقل املصاب إلى مكان به هواء نقي متجدد
٭ ٭قم بعمل تنفس صناعي للمصاب ان لزم األمر.
٭ ٭قم بنقل املصاب ألقرب مستشفى.
في حاالت لدغة ثعبان أو عقرب
٭ ٭اعصر اجلرح إلخراج أكبر كمية من الدم امللوث و جتنب مص مركز اللدغة بالفم
حتى ال ينتقل السم إليك.
٭ ٭اربــط رباطــا ضاغطــا حــول العضــو املصاب علــى بعد  10 -5ســم أعلــى موقع
اإلصابة و ال تربط بشدة فتتوقف الدورة الدموية.
٭ ٭انقل املصاب فورا ألقرب مستشفى.
في حاالت التسمم
٭ ٭ســاعد املصاب على القيء فيما عدا التســمم مبادة كيماوية أو بترولية فال تفعل
خوفا على حياة املصاب.
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٭ ٭خــذ معك إلى مستشــفى املــادة التي تناولها املصاب أو مخلفــات منه في علب أو
أحد األكواب وانقل املصاب ألقرب مستشفى فورا.
الباجيات والبانشي
اصبحت الدراجات االلية (الباجيات والبانشــي) عامال مشتركا وأساسيا في العديد
من احلوادث املرورية املميتة التي تؤدي الى خسائر بشرية ومادية ضخمة لشباب في
مقتبل العمر ويكون الوطن هو اخلاسر االول فيها.
وقد انتشــرت في مناطق دولة الكويت ظاهرة اســتخدام الشباب للباجيات والبانشي
وأخذت تنتشر بشكل كبير في األماكن التي يتواجد فيها الناس كالبر..
واملركبــات الصغيرة املســماة الباجي أو البانشــي هي مركبــات الية ذات ثالث أو أربع
عجــات وهي غير مصممة على شــكل ســيارة ويقتصر اســتعمالها على االســتعمال
الشخصي فقط.
ونحن بدورنا نقول استمتع والعب ولكن بحدود ...فيجب التحلي بوسائل السالمة منها
ارتداء اخلوذة وربط حزام االمان والتقيد بشروط املتانة واملتمثلة في االنارة االمامية
واخللفيــة وخــزان الوقود ووجود مــكان للوحــات املعدنية باجلهة اخللفيــة واالمامية
للمركبة.كما يجب عدم قيادة تلك املركبات بالقرب من اخليام او الشاليهات.

أدوية ومستلزمات طبية يمكن االستعانة بها عند الذهاب إلى البر
كرمي للحكة والهرش
غسول للسع احلشرات
كرمي مضاد حيوي
خافض للحرارة ومسكن للصداع
مسكن لأللم
لعسر الهضم
للمغص
لإلسهال

Eurax cream

Calamine lotion
Fucidin cream
Panadol tab
Brufen tab
Zantac tab
Buscopan tab
Imodium cap
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اللتهابات حروق الشمس
مطهر للجروح
مطهر كحولي
نقط غسول للعني
أقراض ضد احلساسية
فازلني طبي
األدويــة الشــخصية املوصوفــة لــك مــن قبل
طبيبك املعالج
مستلزمات طبية
٭ ٭قطن
٭ ٭شاش معقم
٭ ٭ضمادة مرنة
٭ ٭ضمادات الصقة بأحجام مختلفة
٭ ٭الصق طبي
٭ ٭ترمومتر طبي
٭ ٭جهاز قياس السكر (ملرضى السكر)
٭ ٭جهاز قياس ضغط الدم (ملرضى ارتفاع ضغط الدم)
٭ ٭القط (ملقط) لنزع الشوك
٭ ٭مقص طبي
٭ ٭عدسة مكبرة
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Zinc oxide cream
Betadine
Alcohol swab
BSS
Zyrtec tab
Vaseline

