
سارين چيست؟
سارين ي ماده شيميائي خطرنا ساخته 

دست بشر است. اين ماده مي تواند بعنوان يك 
اسلحه شيميائي بكار رود.

ان متاس با سارين را دارم؟ از چه طرقي من ام
اگر تروريستها از سارين بعنوان يك اسلحه شيميائي 

استفاده كنند مي تواند به اشكال زير باشد:

گازي كه شما مي توانيد استنشاق كنيد،    •
مايعي كه به غذا يا آب اضافه شده باشد، يا   •
گازي كه ممكن است شما ملس كرده باشيدد.  •

سارين يك مايع بدون رنگ، مزه و بو است.  ميتواند به 
سرعت به گاز تبديل شود. 

عالئم مسموميت سارين چيست؟
عالئم شامل موارد زير هستند:

آبريزش بيني، اشك در چشمان  •
كوچك شدن مردمك چشم، چشم درد، تار شدن   •

ديد چشم
آب افتادن دهان و ريزش عرق  •

سرفه، احساس فشار در سينه، نفس نفس زدن   •
اسهال، تكرر ادرار  •

حواس پرتي، سرگيجه، ضعف  •
سردرد، حالت تهوع، استفراغ، و/يا درد شكم  •

باال يا پائني رفنت ضربان قلب، باال يا پائني رفنت فشار خون  •

اگر سارين را  استنشاق كنيد، عالئم آن در ظرف چند 
ثانيه ظاهر مي شوند.

اگر سارين را قورت دهيد، عالئم آن در هر زماني تا 18 
ساعت بعد ممكن است ظاهر شوند

اگر سارين با پوست شما متاس پيدا كند، پوستتان عرق 
مي كند و بدنتان مي خارد.

آيا متاس با سارين ميتواند به مرگ من بياجنامد؟
بله، اگر شما با مقدار زيادي از آن متاس پيدا كنيد.  شما 
احتماال ممكن است از متاس با مقدار كم آن بدون تاثيرات 

دراز مدت بهبودي يابيد.  

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

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

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

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

اگر سارين را استنشاق و يا ملس كرده ايد، كارهاي زير را 
به سرعت اجنام دهيد:

حركت كنيد.  اگر در هواي آزاد بوديد، از آن محل خارج   o
شويد.  اگر در فضاي سر بسته بوديد، به فضاي باز 

برويد.  سارين در سطح زمني ميماند، بنابراين در صورت 
امكان به محلهاي بلندتر برويد.  

لباس هاي روئي خود را بيرون بياويد.  سر خود را از داخل   o
نيد.   لباس بيرون نياوريد – به جاي آن لباس را پاره 

ه به رويه خارجي لباس خود دست نزنيد.   نيد  سعي 
ه سارين بر روي آن وجود داشته باشد. ن است  مم

خود را بشوئيد.  از مقادير زياد آب و   o
نيد.  چناچه چشمان  صابون استفاده 

شما ميسوزند و يا ديد شما تار شده 
است، آنها را به مدت 10 تا 15 دقيقه با 

آب خالي شستشو دهيد.
لباسهاي خود را دور بريزيد.  بعد از   o

ي و  ش هاي پالستي شستشو با دست
يسه هاي  ردن دستان خود در  يا داخل 

، لباسهائي را كه پوشيده بوديد را  داخل  پالستي
يسه پالستي ديگري قرار دهيد. 

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

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  

 California Department of Health Services – Sarin – Farsi – June 2006

 (Sarin) سارين

This form is available in English at: 
www.dhs.ca.gov/epo 


