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 /17تشرين ألثاني2018 /
أعزائنا أولياء اِمور كافة مدارس وورن الموحدة:
شعرت بأنني مضط ُر الشارككم بأن أخر أخبــار " شبكة أالنترنت" هي بدعة اِنتشرت بين الشباب ،اِال و هي بدعة " تحدي
أكياس منظف تايت للمالبس" ،هذه اللعبة الخطيرة التي حصلت على اِنتشار و اِهتمام من قبل العديد من مواقع التواصل
االجتماعي خالل االيام القليلة الماضية .يتمثل هذا " التحدي " في أن يصور الشباب أنفسهم و هم يتناولون أكيار منظف التايت
و هي االكياس التي تموع حين نضعها في غسالة تنظيف المالبس ،ثم يقوم الطلبة بنشر الفلم الذي صوروه النفسهم و هم
يتناولون هذا الكيس على مواقع التواصل أالجتماعي.
و لكن الشئ المحزن جدا ،عدم اِدراك الكثير من هؤالء الشباب بأن نتيجة هذا " التحدي " قد يؤدي الى الوفاة .الن أكياس تايت
لتنظيف المالبس تحتوي على مواد كيميائية خطيرة .نتائج بلع هذه المواد الكيميائية يؤدي الى مخاطر جسيمة و هي صعوبة
في التنفس ،و أضرار في المرئ ،و حرقة ،و تغييرات في ضغط الدم ،و مشاكل في الجهاز الهضمي ،و خلل في الجهاز
العصبي.
ارفق لكم مع هذه الرسالة مقالة من قناة أي بي سي االخبـارية و التي ستزودكم بالمزيد من المعلومات حول موضوع
" تحدي تناول أكيار مسحوق تنظيف المالبس تايت".
اِنني اُشجعكم جميعا للتحدث اِلى أوالدكم حول هذا التحدي الخطير و الذي اِنتشر بسرعة بين الشباب .كذلك تحدثوا الى أوالدكم
حول الضغط الذي قد يمارسه أصدقائهم و أقرانهم عليهم فيما اِذا قبلوا بمثل هذا التحدي و نتائجه الخطيرة و المميتة .اِذا كان
لديكم أي سؤال أو اِستفسار ،ألرجــاء أالتصال بالسيد برنت بات  Brent Bottو هو المسؤول على اِدارة االمن و االزمات
لمدارس وورن الموحدة على رقم الهاتف .586-698-4110
المخلص،

المشرف االداري الدكتور روبرت لفرنويز
Robert D. Livernois, Ph.D.
Superintendent
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لماذا يعتبر جنون االنترنت " تحدي أكياس مسحوق التنظيف تايت" خطيرا و احتمال الموت؟
مقالة بخط الدكتورة سارانج كوشك
 2018/1/16الساعة  2:12مساءا – قناة أي بي سي االخباريــة
التنظيف لفصل الربيع سابق الوانه و لن يأتي لعدة أشهر قادمة ،و لكن مسحوق تنظيف المالبس يحتل عناوين االخبار الرئيسية لهذا
االسبوع كحيلة خطيرة جدا تسمى " تحدي أكياس مسحوق التنظيف تايت" و التي تنتشر بسرعة كبيرة على مواقع اليوتوب و مواقع
التواصل االجتماعي االخرى .هذا التحدي الذي يشمل بالدرجة االولى اوالد بسن المراهقة و الشباب ،والذين يظهرون في أفالم الفيديو التي
يصورون بها أنفسهم و هم يضعون أكياس مسحوق التنظيف في فمهم كل بدوره ،و في بعض االحيان يقومون بمضغها بأسنانهم ،و أخيرا
يقوموا بنشر هذه االفالم و عما يحدث لهم بعد وضع أكياس مسحوق التنظيف في فمهم .يتعرض بعض هؤالء الشباب الى تكون رغوة
صابون على فمهم و نوبات سعال شديد بعد تناولهم الكيس .اِذ هذ التصرف هو أكثر من غريب ،بل اِنه مميت .لهذا اِننا نضع لكم بعض
الحقائق حول هذا الجنون لكي نساعد االصدقاء و أفراد العائلة في حماية أوالدهم من هذه التجربة الخطرة.
ما هي أكياس مسحوق التنظيف تايت؟
أكياس مسحوق التنظيف هي أكياس تحتوي على مسحوق التنظيف شائعة االستعمال .هي أكياس صغيرة تحتوي على مسحوق تنظيف و
مغلفة بكيس بالستك .يذوب هذا الغالف البالستيكي بمجرد وضع الكيس في غسالة المالبس .يحتوي كل كيس على كمية متساوية و بتركيز
معين من مساحيق التنظيف .يتكون الغالف البالستيكي الخارجي من مادة كحول البولي فينيل ) (PVAو هو مركب من مادة بالستيكية
قابلة للذوبان في الماء .و لهذا السبب هي تذوب في الماء عندما نضعها في حوض غسيل المالبس في الغسالة .كما يمكن لهذه المادة ان
تذوب في فم االنسان و التي تؤدي بالتالي و فورا اِلى اِنسياب محتويات الكيس و دخولها الى الجسم.
لمـاذا تعتبر أكياس مسحوق التنظيف خطرة؟
تعتبر أكياس مسحوق التنظيف غير صالحة لالستعمال االنساني و ذلك السباب وجيهة و هي اِن هذه االكياس تحتوي على مواد كيميائية
خطيرة اِذا ما تم بلعها و التي تؤدي الى مشاكل تهدد حياة االنسان و منها مشاكل في المجاري التنفسسية و أضرار في المرئ بسبب
المواد اآلكالة و تغييرات في درجات ضغط الدم و مشاكل في الجهاز الهضمي و العصبي و منها فقدان الوعي.
ماهي المواد الخطرة الموجودة في أكياس مساحيق التنظيف؟
تحتوي أكياس مساحيق التنظيف على العديد من المكونات الكيميائية و التي تعتبر مضرة لجسم االنسان اِذا تم تعاطيها أو تناولها و بلعها.
أحد أخطر مكونات هذه المساحيق هي المادة الكيميائية المسماة بـ  1,4دايكسان  .1,4 Dioxaneيؤدي التعرض لهذه المادة او المكون
الى تهيج االنف و العيون ،و مشاكل في الكليتين و اِحتمال مشاكل في الرئة على المدى الطويل و ذلك حسب ما أقرت به الوكالة الخاصة
للمواد السمية و تسجيل االمراض .غالبا ال يمكن الي شخص االصابة باالعراض المذكورة اعاله اِذا استخدم هذه المساحيق بصورة
مناسبة و صحيحة .ذكر المتحدث الرسمي من قبل شركة تايت للتنظيف لقناة أخبار أي بي سي في بيان رسمي بأن قلق الشركة االن هو
حول التركيز و التأكيد على اِن أكياس مساحيق التنظيف هذه تقتصر فقط على تنظيف المالبس .أكد البيان حرفيا " هذه االكياس مخصصة
فقط لتنظيف المالبس" " .لذلك يجب عدم التالعب بها مهما كانت االسباب و الظروف ،حتى و اِن كان السبب جزء من مزحة عابرة قد
تتحول الى حالة طارئة".
ما هو عدد االشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب هذا التحدي أو العمل الخطير؟
من الصعب جدا حصر عدد الموتى بالضبط بسبب ِاستخدام أكياس مساحيق التنظيف .و لكن هناك أعداد متزايدة من حاالت االصابة
بهذه االعراض بسبب تعاطي و بلع هذه المادة ،الي سبب من أالسباب ،النها اِنتشرت و أصبحت شائعة .تم توثيق وجود  10,570حالة
تم اِفادتها و التبليغ عنها الى مراكز الرابطة االمريكية للتسمم في خالل عام  2017لالعمار خمس سنوات و أقل .كما أقرت لجنة سالمة
المواد المستهلكة بأن هناك ثمانية حاالت وفاة بسبب بلع أكياس مسحوق التنظيف منذ اِنزل هذا المنتج الى السوق المحلي في عام 2012
و حتى منتصف عام  .2017ألرجـاء اِبالغ مركز السيطرة على السموم على رقم الهاتف المجاني  ،1-800-222-1222اِذا تم االشتباه
بشخص قد قام باِبتالع هذه المادة و أخذ المصـاب الى قسم الطوارئ في أي مستشفى في الحال.

