
 األسئلة األكثر تكراراً 
 

 ماھو العفن الفطري؟
وخارجھا. ال احد یعلم عدد اصناف الفطریات المتواجدة لكن العدد التقدیري  المبانيو فطریات تتواجد داخل العفن الفطري ھ 

 یتراوح بین عشرات واالف الى ربما ثالثمائة الف او اكثر.
 

 این یتواجد العفن الفطري؟
طیلة العام. تساعد الحرارة  والرطوبة  تقریباً في كل البیئات ویمكن اكتشافھا في داخل المباني وخارجھا ن الفطريیتواجد العف

. یمكن ان تجدھا خارجاً في االماكن المظللة، والرطبة او االماكن التي تتحلل فیھا االوراق او النباتات. يعلى  نمو العفن الفطر
كن التي تكون نسبة الرطوبة فیھا عالیة، مثل الطابق االرضي او الحمامات. یمكن ان تجدھا في داخل المباني في االما  

 
 ماھو نوع العفن الفطري الذي وجدناه؟

Penicillium/Aspergillus المكنسیة/ الرشاشیة 
 

 ماھو مسبب العفن الفطري؟
البوغات. یمكن لبوغات العفن  المبتلة والرطبة، وتنتشر وتتكاثر عن طریق انتاجلعفن الفطري في الظروف الدافئة وینمو ا

النمو االعتیادي للعفن  على الفطري ان تبقى حیة حتى في وجود الظروف البیئة القاسیة، مثل الظروف الجافة، والتي ال تساعد
واالمطار القیاسیة في منطقتنا ساھمت في خلق ھذه المشكلة. الفطري. في ھذه الحالة، الجو عالي الرطوبة في الصیف  

 
العفن الفطري على األشخاص؟ كیف یؤثر  

بعض االشخاص لدیھم حساسیة للعفن الفطري. التعرض للعفن الفطري لدى ھؤالء االشخاص قد یؤدي الى اعراض مثل 
احتقان االنف، التنفس بصفیر، واحمرار او حكة في العین. قد یكون التأثیر اقوى لدى االشخاص الذین لدیھم حساسیة للعفن 

نون من الربو. قد تحدث ردة الفعل الشدیدة بین العمال الذین یتعرضون الى كمیة كبیرة من العفن الفطري الفطري او الذین یعا
  قد تشمل الحمى وضیق في التنفس.  دةفي اماكن العمل، مثل المزارعین الذین یعملون حول التبن المتعفن. االعراض الشدی

 
 كیف اكتشفنا المشكلة؟

.CDSDم معالجتھا مباشرة عن طریق مرافق قسم الـ  ابلغ المعلمون عن المشكلة. وت  
 

بمعالجة المشكلة؟ CDSD ـكیف تقوم ال  
تم مباشرة اعادة تنظیف وفحص الغرف التي وجد بھا العفن الفطري. تم تركیب اجھزة ازالة الرطوبة، وتم خلق ضغط سلبي 

شركة ترمیم متخصصة ومؤھلة حتى تقوم بعملیة  رناالزالة البوغات من المكان. مع ھذا وباالضافة الى ھذه اإلجراءت، استأج
المكان الى المستویات المقبولة.  إسترجاعالتنظیف في صباح یوم االحد. سیتم اعادة فحص الغرف في یوم األثنین للتأكد انھ تم 

 نتوقع نتائج الفحص في صباح یوم الثالثاء. 
 

بفحص العفن الفطري؟ CDSDكیف تقوم الـ   
خدمات شركة فحص مختصة ومؤھلة الختبار العفن الفطري بمجرد اكتشافھ والختباره مرة اخرى بعد  CDSDاستخدمت الـ 
 التنظیف.

 
بفحص العفن الفطري بشكل روتیني؟ CDSDھل تقوم الـ   

بفحص عینات للعفن الفطري بشكل روتیني. )CDCللسیطرة على األمراض  ( ال ینصح المركز االمریكي  
ان الحساسیات ھو نوع من االمراض التي غالبا ما تكون مرتبطة بوجود العفن الفطري. وحیث ان تأثر  االدلة الحالیة تشیر

وزراعتھا لتحدید الخطر اخذ العینات  ال یمكن اإلعتماد على اما بسبب كمیة او نوع العفن الفطري، ،األفراد یختلف بشكل كبیر
الفطري والذي یمكن رؤیتھ او شم رائحتھ، فانھ توجد امكانیة الصابتك الصحي الذي یشكلھ علیك. اذا كنت عرضة للتأثر بالعفن 

باخطار صحیة، ولھذا، یجب علیك ان تعمل على ازالة العفن الفطري بغض النظر عن نوعھ اذا تواجد. عالوة على ذلك، فان 
معایر الحكم على ماھي دید عملیة فحص عینات العفن الفطري التي یمكن االعتماد علیھا یمكن ان تكون مكلفة، ولم یتم تح

      الكمیة المقبولة والتي ال تسبب امراض من العفن الفطري.


