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 619- 338- 2073الخط الساخن:  
    SDBEACHINFO.COM     

 
 
 

 :بالنسبة للشواطئ ذات التصریف السطحي في المناطق الحضریة أثناء الطقس الجاف                            
كإجراء احترازي، تجنب مالمسة التصریف السطحي والمسطحات المائیة المستخدمة                

السطحي إلى میاه المحیط أو    قدًما على األقل من حیث یدخل التصریف  75في نطاق                                                                                                                                                                                                          لالستجمام  
 .الخلیج أثناء الطقس الجاف 

 (888) 846 - 0800شروع تصریف میاه الصرف : إلبالغ عن عملیات التصریف غیر المل



 
    

بوصة أو أكثر من المطر قد نبھت الجمھور باحتمال تلوث   0.2م إصدار إرشاد عام بعد ورود أن  ت
المناطق الحضریة. یمكن أن تزید مستویات  میاه المحیط والخلیج بسبب التصریف السطحي في 

في میاه المحیط والخلیج، خاصةً بالقرب من   البكتیریا بشكل كبیر أثناء العواصف الممطرة وبعدھا
تنصح وزارة الصحة البیئیة و نوعیة الحیاة   میاه الصرف واألنھار والبحیرات. تصریف مخارج 

ساعة) على األقل بعد  72أیام (   3یج لمدة مستخدمي الشواطئ بتجنب مالمسة میاه المحیط والخل
في الوقت الذي یتم فیھ نشر الفتات تحذیریة معدنیة بیضاء في العدید من   انتھاء ھطول األمطار. 

ال    المنافذ الساحلیة (تصریف میاه الصرف واألنھار والبحیرات) داخل مقاطعة سان دییغو بشكل دائم، 
 إضافیة لإلرشادات العامة. یتم نشر الفتات تحذیریة مؤقتة 

 
 

 

  حاالت اإلغالق  
یتم فرض إغالق لعدم مالمسة المیاه في أي وقت یؤثر فیھ تسرب میاه الصرف الصحي المبلغ عنھ أو قد  

یتم أیًضا فرض حاالت  . یؤثر على المسطحات المائیة المستخدمة لالستجمام في المحیط أو الخلیج
تیخوانا في المحیط حیث إنھ من المعروف أن نھر تیخوانا ملوث بمیاه  اإلغالق عندما یصب نھر 

قد تحتوي المیاه الملوثة بمیاه الصرف الصحي على مسببات األمراض البشریة التي . الصرف الصحي
تنصح إدارة الصحة البیئیة ونوعیة الحیاة مستخدمي الشواطئ  . یمكن أن تسبب اإلصابة باألمراض 

 .محیط والخلیج في منطقة اإلغالق وحیث یتم وضع الفتات إغالق بتجنب مالمسة میاه ال 

 
  إرشادات/ تحذیرات  

یتم إصدار إرشاد/ تحذیر من مالمسة المیاه عندما تكشف المراقبة أن جودة میاه المحیط أو الخلیج ال تفي بمعاییر الوالیة بسبب  
تستخدم   . (نھر أو بحیرة) حیث یتم إطالق المیاه الملوثة في المحیط المستویات العالیة للبكتیریا، أو أثناء حفر مخرج ساحلي  

مراقبة جودة میاه الشواطئ المؤشرات البكتیریة لفحص وجود مسببات األمراض المحتملة. المؤشرات البكتیریة لیست خاصة  
 لنباتات المتعفنة مثل عشب البحر بالبشر، وقد تكون من مصادر أخرى بما في ذلك الحیاة البریة والحیوانات األلیفة والتربة وا 

ومع ذلك، قد تحتوي میاه المحیط أو الخلیج ذات المستویات البكتیریة المرتفعة على مسببات األمراض البشریة التي یمكن أن  .
تنصح إدارة الصحة البیئیة ونوعیة الحیاة مستخدمي الشواطئ بتجنب مالمسة میاه المحیط    .تسبب اإلصابة باألمراض 

قدًما) على األقل على    150یاردة (    50عادةً ما یتم وضع الالفتات على بعد  .والخلیج حیث یتم وضع الفتات اإلرشاد/ التحذیر
 .جانبي موقع أخذ العینات حیث ال تتوافق جودة المیاه مع معاییر الوالیة 

 
 
 

 
   برنامج مراقبة المسطحات المائیة المستخدمة لالستجمام

          تعتبر شواطئ جنوب كالیفورنیا نظیفة وآمنة بشكل عام لالستجمام كما ھو موضح   آمن للسباحة؟ أین یوجد مكان  
قد یؤدي التصریف السطحي لمیاه األمطار إلى جعل الشواطئ غیر مناسبة للسباحة  .خالل برنامج مراقبة جودة المیاه  من 

 .طیرة ساعة على األقل بعد حدوث عاصفة م 72أو ركوب األمواج لمدة 
ینبغي تجنب الشواطئ المتأثرة بالتصریف السطحي للمناطق الحضریة من تصریف میاه الصرف والمجاري المائیة   
واألنھار. یتم وضع الفتات تحذر من السباحة في المواقع التي ال تتوافق فیھا المیاه مع المعاییر أو حیث حدث تلوث  

 .بسبب میاه الصرف الصحي 

 
 نفحصھ؟ ما الذي     
 مجموع بكتیریا القولونیات، والقولونیات البرازیة، والمكورات المعویة     

 
 
 

 ماذا یحدث للبكتیریا/ الفیروسات / الحیوانات األولیة في میاه السباحة؟ 
تموت بسبب الشمس (األشعة فوق البنفسجیة)، والتعرض للمیاه المالحة  

والتخفیف، واالفتراس من قبل الكائنات الحیة  (القوى التناضحیة)، والعمر،  
 .األخرى 

ما ھي المصادر األخرى لتوجھات جودة المیاه طویلة األجل  
 المتاحة استناًدا إلى بیانات المراقبة؟ 

اإللكترونیة على الرابط  Heal the Bayتفضل بزیارة صفحة 
healthebay.org  وحدد رابط بطاقة تقریر الشاطئ للحصول على

 مستویات جودة میاه الشاطئ السنویة.
 

تفضل بزیارة الموقع   ما ھي الشواطئ التي یتم نشر الالفتات بھا حالًیا؟ 
أو  sdbeachinfo.com اإللكتروني لمقاطعة سان دییغو للجوال على 

االتصال بالخط الساخن لحالة الشاطئ والخلیج بمقاطعة سان دییغو للحصول  
لمزید   . (619) 338- 2073المیاه الحالیة على الرقم  على تحدیث لحالة جودة  
على جھاز الكمبیوتر أو   sdbeachinfo.com من المعلومات، اذھب إلى 

 .الحاسوب اللوحي أو الھاتف الذكي 

 
 

 السطحي؟ ما ھي مسببات األمراض التي قد یتم العثور علیھا في میاه السباحة الملوثة بمیاه الصرف الصحي وربما في التصریف 

 
 

 أین توجد؟ 
 مؤشرات المرض المحتمل إلنتاج البكتیریا/ الفیروسات/ الحیوانات األولیة (المعروفة أیًضا بمسببات األمراض) 

 من أین أتت؟ 
                                                                                                                                                                التربة، والنباتات المتحللة -البیئة  

                                                                                                                                                              الطیور والكالب والقطط والفقمات -فضالت الحیوانات 

 تختلف المصادر  -تصریف میاه الصرف / التصریف السطحي في المناطق الحضریة 

 میاه الصرف الصحي، واألطفال الذین یرتدون الحفاضات، والذرف من األجسام  -البشر 

 بكتیریا 

السلمونیلة  بكتیریا اإلشریكیة القولونیة 

 التیفیة 

  الشیغلة الزحاریة وأنواع أخرى 

 ضمة الكولیرا 

 
 الكائنات األولیة (الطفیلیات المعویة) 

جیاردیة             بكتیریا كریبتوسبوریدیوم

 المبلیة 

 مرض

 التھاب المعدة واألمعاء

 حمى التیفوئید 

  الدوسنتاریا البكتیریة 

 الكولیرا 

 
 مرض

 داء خفیات األبواغ   - اإلسھال  

 داء الجیاردیات  - اإلسھال 

 فیروسات 

 فیروس روتا 
 فیروس نورواك 

 فَیُروس كوكساكي (بعض السالالت) 
 

  حمة غدانیة 
 حمة إیكویة 

التھاب   فیروس شلل األطفال 

 الكبد الفیروسي أ

 مرض

 التھاب المعدة واألمعاء 

 التھاب المعدة واألمعاء 

أنواع مختلفة بما في ذلك أمراض الجھاز  
التنفسي الشدیدة والحمى والطفح الجلدي  

 والشلل والتھاب السحایا 
 التھابات الجھاز التنفسي و الجھاز الھضمي 

(الدلیل  أنواع مختلفة، مشابھة لفیروس كوكساكي 
 موجود فقط في حیوانات التجارب) 

 التھاب النخاع السنجابي 
التھاب الكبد الُمعدي (خلل في وظائف الكبد)،  

 قد یؤثر أیًضا على الكلى والطحال 

إرشاد عام (للمطر) لجمیع المیاه  
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