
ريسني چيست؟
ي است. اين سم از  ريسني سم بسيار خطرنا

رچ تهيه مي شود.  درخت 

ن است من با ريسني در متاس قرار گيرم؟ از چه طرقي مم
اگر تروريستها از ريسني سم تهيه كنند، به اشكال زير 

خواهد بود:

نيد، يا ه شما ممكن است استنشاق  غبار و يا گردي   •
رد. ه مي توان به آب و يا غذا اضافه  گردي   •

ل  ل گرد سفيد و يا گلوله اي ش ن است به ش ريسني مم
باشد. اگر ريسني به غبار تبديل شود، يا داخل غذا و يا آب 
شود شما مني توانيد آنرا ببينيد يا بوي آنرا احساس كنيد.

ه من در اثر متاس با ريسني مبيرم؟ ن است  آيا مم
ن است ظرف چند ساعت مبيريد.  ولي اگر 3 تا  بله.  شما مم

5 روز دوام بياوريد، احتماأل حالتان خوب مي شود.

عالئم مسموميت با ريسني چيست؟
نيد،اولني عالئم عبارتند از: اگر شما ريسني را استنشاق 

تنگي نفس  •
تب  •

سرفه  •
حالت تهوع   •

ن است عرق ريزش شديد، جمع شدن مايع  بعد از آن، شما مم
بودي پوست را جتربه  الت شديد تنفسي، و  در ريه ها، مش

نيد.  در نهايت، تنفستان قطع ميشود، و ميميرد.

اگر شما ريسني را قورت دهيد،اولني عالئم عبارتند از:
استفراغ  •

اسهال (گاهي همراه با خون)  •
توهم  •

رعشه (بدنتان ميلرزد)  •
خون در ادرار  •

ار مي  ليه هاي شما از  در طول چند روز جگر، طهال و 
افتند و شما ميميريد.

ند، محل  اگر ريسني با پوست يا چشمان شما متاس پيدا 
رد. متاس قرمز شده و شما احساس درد خواهيد 

اگر فكر مي كنم كه با ريسني در متاس بوده ام چه 
بايد بكنم؟

نيد. به آنها بگوئيد كه چه شده است و  به 911 تلفن 
شما كجا هستيد:

از محل دور شويد.  اگر در هواي آزاد بوديد، از آن محل دور   o
شويد، اگر در محل سر پوشيده اي هستيد، به فضاي باز برويد.  
لباس هاي روئي خود را بيرون بياوريد.  سر خود را از داخل   o

نيد.   لباس بيرون نياوريد – به جاي آن لباس را پاره 
ه به رويه خارجي لباس خود  نيد  سعي 

ه ريسني بر روي آن  ن است  دست نزنيد.  مم
وجود داشته باشد.

خود را بشوئيد.  از مقادير زياد آب و صابون   o
نيد.  چناچه چشمان شما ميسوزند  استفاده 
و يا ديد شما تار شده ا ست، آنها را به مدت 10 

تا 15 دقيقه با آب خالي شستشو دهيد.
چنانچه عين ميزنيد، آن را با آب و صابون   o

بشوئيد.  شما ميتوانيد عين خود را بعد از شسنت خود 
نيد، آنها را از  ت لنز استفاده مي انت دوباره بزنيد.  اگر از 

نيد.   رده و ديگر از آنها استفاده ن چشمانتان خارج 
لباسهاي خود را دور بريزيد.  بعد از شستشو با   o

ردن دستان خود  ي و يا داخل  ش هاي پالستي دست
يسه  ، لباسهاي خود را داخل  يسه هاي پالستي در 

پالستي ديگري قرار دهيد.  همينطور متام چيزهاي 
ه با لباس شما متاس داشته است را در داخل  ديگري 

ت لنز استفاده  انت يسه بگذاريد.  اگر شما از 
ي بگذاريد.   يسه پالستي نيد، آنها را نيز داخل  مي
يسه  نيد.  بعد  ي را سر به مهر  يسه پالستي  o

نيد.   ي ديگري سر به مهر  يسه پالستي را در داخل 
يسه  ه  (بهمأموران خدمات اضطراري اطالع دهيد 

جا قرار داده ايد.) ي را در  پالستي

اگر ريسني را قورت داده ايد:
نيد. به 911 تلفن   •

هيچ چيز نخوريد و ننوشيد.  •
نيد. ه استفراغ  نيد  سعي ن  •

براي اطالعات بيشتر...
براي دريافت كمك به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي به 

  (800-232-4636) 800-CDC-INFO نيد:  CDC تلفن 
(TTY) 888-232-6348  

www.cdc.gov/anthrax نيد:  و يا به تارمناهاي زير مراجعه 
www.dhs.ca.gov/epo  

 (Ricin) ريسني
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