للنرش الفوري
منحة مالية مقدمة للكنديني للمساعدة عل تقليل خماطر غاز الرادون
ذي انش يوانل ) 18نومفرب  :)2022ابت أحصاب املنازل يف مجيع أحناء البالد يطالبون ابدلمع لتعويض تلكفة تقليل غاز الرادون يف منازهلم .وأخريا ،فان بعض
املقاطعات واملناطق الكندية رشعت يف تقدمي منح ملساعدة الرس عىل تغطية تاكليف التخفيف من غاز الرادون.
ميكن أن يسبب غاز الرادون مشالك حصية خطرية يف كندا.
تقول لني مراد ،أخصائية الوقاية من الرسطان يف مجعية الرسطان الكندية" ،غاز الرادون هو السبب الرئييس لرسطان الرئة دلى غري املدخنني ،واذا كنت
من املدخنني ،فان اخلطر املشرتك يكون أعل .ان الطريقة الوحيدة لتحديد ما اذا اكن مزنكل حيتوي عل مس توايت عالية من غاز الرادون يه اخضاعه لالختبار.
حنن نشجع الناس يف كندا عل اختبار منازهلم للكشف عن غاز الرادون يف أقرب وقت ممكن واختاذ الجراءات لتقليل مس توايته اذا لزم المر".
يعد هذا الاختبارهمما لن غاز الرادون عدمي اللون والراحئة والطعم ،ولكن الاختبار ليس سوى اخلطوة الوىل للوقاية .تويص احلكومة الفيدرالية بتثبيت نظام
ختفيف الرادون اذا اكنت نتاجئ الاختبار عىل مزنل ما أعىل من  200بيكريل/م.3
تقول ادلكتورة أن ماري نيكول ،الس تاذة املشاركة يف علوم الصحة جبامعة سامين فرايزر" ،اختبار الرادون غري ملكف وسهل القيام به ،ولكن تقليل نس بة الرادون
هو حقا ما يقلل من خطر الصاية ابلرسطان .أي يشء يساعد عىل التخفيف يعد خطوة يف الاجتاه الصحيح".
تعترب أنظمة ختفيف غاز الرادون فعاةل ج ادا يف تقليل مس توايت الرادون .وعند تثبيهتا بواسطة متخصص  ،C-NRPPسيمت ضبط جحم النظمة بشلك مناسب
للمزنل ،مما جيعلها موفرة للطاقة .التثبيت سهل ومبارش وميكن امتامه بشلك عام يف يوم واحد .ومع ذكل ،ميكن أن تكون التاكليف مرهقة .فوفقاا لبحث مت اجراءه
يف مجيع أحناء البالد ،يبلغ متوسط تلكفة التثبيت حوايل  3000دولر.
و مع ظهور مبادرات المتويل اليت طال انتظارها ،هناك بصيص من المل ابلنس بة لولئك اذلين يتعرضون ملس توايت عالية من الرادون .تتوفر الآن املنح لتعويض
تلكفة التخفيف من الرادون ،كم أصدرت وزارة الصحة الكندية مؤخرا أدةل معل خاصة ابلرادون توحض ابلتفصيل كيفية تقدمي املنح وادلمع اجلديد من خالل الربجمة
احلكومية.
تقدم مجعية ماكحفة أمراض الرئة ( )Lung Associationيف مقاطعة مانيتواب منحة للتخفيف من أآاثر الرادون قد تصل اىل  1500دولر للرس ذات ادلخل
املنخفض اىل املتوسط ،ولولئك اذلين ياكحفون ضد رسطان الرئة من خالل برانمج "حصة الرئة هممة" ( ،)Lungs Matterاملمول جزئياا من مبادرة
( .)Take Action on Radonوتعترب هذه املبادرة موضع ترحيب خاص يف مانيتواب ،حيث يعرف الساكن ،منذ أوائل تسعينيات القرن املايض ،بان مقاطعهتم
مصنفة مضن الماكن اليت تتواجد فهيا أعىل مس توايت الرادون يف كندا.
تقول كوري هازلبك ،احلاصةل عىل منحة برانمج  ،Lungs Matterواليت تاكحف حالياا رسطان الرئة يف املرحةل الرابعة" ،أان ممتنة لتلقي املنحة ،وأمتىن فقط لو كنت
أعرف املزيد عن الرادون منذ س نوات ،لن ذكل رمبا اكن من شانه منع اصابيت برسطان الرئة من خالل التخفيف".
تقول ابم واركنتني ،املديرة التنفيذية للجمعية الكندية لعلمء وتقنيي الرادون ):(Canadian Association of Randon Scientists and Technologists
"هذه خطوة أوىل جيدة وهممة حنو احداث تغيري دامئ ،كم يوفر الربانمج منوذ اجا ميكن للمقاطعات الخرى اعامتده بسهوةل جلعل الشخاص يقومون بتثبيت
النظمة".
يوفر برانمج العناية ابلرئة ) (Saskatchewan Lungيف مقاطعة سساكتشوون تعويضا ا يصل اىل  1000دولر كحد أقىص لتغطية تاكليف التخفيف من غاز
الرادون من خالل برانمج املساعدة املالية للعناية ابجلهاز التنفيس ) ،(Caring Breaths Financial Assistance Programوهو برانمج جديد أصبح متا احا

أثناء جاحئة الكوفيد .ويف بريتش كولومبيا ،قدمت املقاطعة القلميية لوسط أواكانجان منحا بقمية  500دولر من خالل برانمج جترييب يف تكل املنطقة .تقول اننيس
مورا اكسرتو ،منسقة برانمج جودة الهواء بوسط أواكانجان" ،بعد أن تاكدان عن طريق الاختبارات من وجود مس توايت عالية من غاز الرادون يف بعض املنازل
يف أواكانجان ،عقدان رشاكة مع برانمج  Take Action on Radonملساعدة الساكن اذلين اختاروا اجراء تغيريات عىل منازهلم".
يوجد يف مقاطعة أونتاريو هنج خمتلف قلي اال يغطي التلكفة الاكمةل لنظام التخفيف من غاز الرادون ابلنس بة للمشرتين اجلدد للمنازل .ويوفر ضمن  Tarionتغطية
مجليع املنازل اجلديدة خالل أول  7س نوات من البناء .ومن املفروض أن يس تفيد من هذا الربانمج مجيع املشرتون اجلدد للمنازل يف أونتاريو لخضاعها للكشف
عن غاز الرادون .يغطي الضمن مجيع التاكليف ،وحيتاج أحصاب املنازل فقط اىل تقدمي تقرير عن اختبار الرادون ابس تخدام اختبار طويل المد من خالل الاس تعانة
مبتخصص قياس  C-NRPPأو ابس تخدام طقم اختبار الرادون من خمترب معمتد من قبل .C-NRPP
يقول ايرين كوري ،اذلي يروج لطقم التحدي املكون من  100اختبار ( ،)100 Radon Test Kit Challengeوهو برانمج اختبار جممتعي من خالل Take
" ،Action on Radonعىل مدى الس نوات امخلسة املاضية ،ساعدان الناس عىل اختبار منازهلم يف عدة جممتعات عرب كندا .واحدى الس ئةل الوىل اليت يطرهحا
الناس علينا يه’ :ما هو ادلمع املتوفر للمساعدة يف تقليل مس توايت الرادون؟‘ انه شعور ل يصدق عندما نشري يف هناية املطاف اىل وجود موارد للمتويل .يف
جممتعات مانيتواب الثالثة اليت نعمل معها هذا اخلريف ،نشعر ابلثقة يف أن أولئك اذلين حيتاجون اىل اصالح منازهلم س يكونون قادرين عىل القيام بذكل عاج اال وليس
أآج اال".
حول اختاذ اجراءات بشان الرادون (:)Take Action on Radon
يه مبادرة وطنية تعمل عىل امجلع بني أحصاب املصلحة املهمتني بشان الرادون وزايدة الوعي ابلرادون يف مجيع أحناء كندا .تمت هذه املبادرة بقيادة الرابطة الكندية
لعلمء وتقنيي الرادون ( )CARSTوامجلعية الكندية لمراض الرسطان ).(Canada Cancer Society
مجعية ماكحفة أمراض الرئة وبرانمج حصة الرئة هممة مبقاطعة مانيتواب:
The Lung Association, Manitoba Lungs Matter Program: https://mb.lung.ca/radon/lungs-matter---radon-mitigationcommunity-grant-program.html
ملعرفة املزيد عن الرادون وكيفية اختبار مزنكل ،مق بزايرة املوقعwww.TakeActionOnRadon.ca :
لتحديد موعد مقابةل مع ممثل عن امجلعية ،يرىج التصال بـPam Warkentin :
الربيد اللكرتوينp_warkentin@carst.ca :؛ الهاتف204-798-9649 :
ميكنك تزنيل صور جمانية عالية اجلودة لس تخداهما مع هذا البيان الصحفي من خالل الرابط التايل:
https://pixabay.com/users/takeactiononradon-18149510/
الروابط واملصادر:
دليل العمل اخلاص ابلرادون التابع لهيئة الصحة الكندية:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/radon/action-guides/provincesterritories.html
صفحة الويب لطقم التحدي املكون من  100اختبار:
https://takeactiononradon.ca/100-radon-test-kit-challenge/
دراسة متابعة اجراءات ختفيف الرادون يف أماكن القامة التابعة لهيئة الصحة الكندية (ملخص عام):
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/residential-radon-mitigation-actionsfollow-up-study.html
تقرير جوائز السحب اخلاصة بتخفيض غاز الرادون لعام 2022
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https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/11/Radon-Reduction-Sweepstakes-Report-2020-21.pdf
https://takeactiononradon.ca/wp-content/uploads/2022/11/Infographic-Reduction-Sweepstakes-2021-1.pdf
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