
 
 

 

 للنرش الفوري 

 عل  تقليل  خماطر  غاز  الرادون ة  ساعد للم للكنديني    منحة مالية مقدمة 

منازهلم. وأ خريا، فا ن بعض ابدلمع لتعويض تلكفة تقليل غاز الرادون يف يطالبون يف مجيع أ حناء البالد املنازل  أ حصابابت  (:نومفرب 2022 (18 ذي انش يوانل

 تغطية تاكليف التخفيف من غاز الرادون.  عىلال رس  ةساعدمل تقدمي منح الكندية رشعت يف  واملناطقاملقاطعات 

 ميكن أ ن يسبب غاز الرادون مشالك حصية خطرية يف كندا.

ذا كنت ، "الرسطان يف مجعية الرسطان الكندية   لني مراد، أ  خصائية الوقاية منتقول     غاز  الرادون هو السبب الرئييس لرسطان الرئة دلى غري املدخنني، وا 

ن .اخلطر املشرتك يكون أ علمن املدخنني، فا ن   ذا اكن مزنكل حيتوي عل مس توايت عالية منا  خضاعه  الرادون يهغاز     الطريقة الوحيدة لتحديد ما ا  لالختبار.   ا 

ذا لزم ال مر." ال  ذ يف أ قرب وقت ممكن واختاللكشف عن غاز الرادون  نشجع الناس يف كندا عل اختبار منازهلمحنن   جراءات لتقليل مس توايته ا 

الفيدرالية بتثبيت نظام    تويص احلكومةللوقاية.  ل ن غاز الرادون عدمي اللون والراحئة والطعم، ولكن الاختبار ليس سوى اخلطوة ال وىل   همما  الاختباريعد هذا   

ذا اكنت نتاجئ الاختبار عىل مزنل ما أ عىل من   .3بيكريل/م 200ختفيف الرادون ا 

نس بة الرادون ، ولكن تقليل  سامين فرايزر، "اختبار الرادون غري ملكف وسهل القيام به  ادلكتورة أ ن ماري نيكول، ال س تاذة املشاركة يف علوم الصحة جبامعةتقول  

 لل من خطر ال صاية ابلرسطان. أ ي يشء يساعد عىل التخفيف يعد خطوة يف الاجتاه الصحيح." هو حقا ما يق

ا يف تقليل مس توايت الرادون.   ، سيمت ضبط جحم ال نظمة بشلك مناسب  C-NRPPعند تثبيهتا بواسطة متخصص  و تعترب أ نظمة ختفيف غاز الرادون فعاةل جدا

متامه بشلك عام يف يوم واحد. ومع ذكل، ميكن أ ن تكون التاكليف مرهقة.    ،للمزنل جراوفقاا لبحث مت  فمما جيعلها موفرة للطاقة. التثبيت سهل ومبارش وميكن ا    ه ءا 

 دولر. 3000يف مجيع أ حناء البالد، يبلغ متوسط تلكفة التثبيت حوايل 

. تتوفر الآن املنح لتعويض عالية من الرادونمل ابلنس بة ل ولئك اذلين يتعرضون ملس توايت  من ال  يص  ص ب هناك  ، انتظارها مع ظهور مبادرات المتويل اليت طال و

تقدمي املنح وادلمع اجلديد من خالل الربجمة    يةأ صدرت وزارة الصحة الكندية مؤخرا أ دةل معل خاصة ابلرادون توحض ابلتفصيل كيفكم  تلكفة التخفيف من الرادون،  

 احلكومية. 

آاثر الرادون  لتخفيف  ل منحة  مانيتواب  مقاطعة  يف    (Lung Associationماكحفة أ مراض الرئة )  تقدم مجعية دولر لل رس ذات ادلخل    1500صل ا ىل  قد تمن أ

ىل املتوسط    ، املمول جزئياا من مبادرة(Lungs Matter) هممة" الرئةحصة " خالل برانمجرسطان الرئة من ضد ولئك اذلين ياكحفون ل  و ،املنخفض ا 

(Take Action on Radon)  .  مقاطعهتم    ا نالقرن املايض، بمنذ أ وائل تسعينيات    ، عرف الساكنيحيث    ،موضع ترحيب خاص يف مانيتوابوتعترب هذه املبادرة

 ادون يف كندا.أ عىل مس توايت الر مصنفة مضن ال ماكن اليت تتواجد فهيا 

لتلقي املنحة، وأ متىن فقط لو كنت    ة"أ ان ممتناكحف حالياا رسطان الرئة يف املرحةل الرابعة،  ت  يتوال،  Lungs Matterبرانمج  عىل منحة    كوري هازلبك، احلاصةلقول  ت

صابيت ذكل ، ل ن أ عرف املزيد عن الرادون منذ س نوات  ."برسطان الرئة من خالل التخفيفرمبا اكن من شا نه منع ا 

:  (Canadian Association of Randon Scientists and Technologists)  الرادون  تقنييعلمء و لللجمعية الكندية    ةالتنفيذي  ةابم واركنتني، املدير تقول  

ا   حنو  وهممة  جيدة  أ وىل  خطوة  دامئ  حداث"هذه  بتثبيت    ،تغيري  يقومون  ال شخاص  جلعل  بسهوةل  اعامتده  ال خرى  للمقاطعات  ميكن  ا  منوذجا الربانمج  يوفر  كم 

 ."ال نظمة

ا  يف مقاطعة سساكتشوون    (Saskatchewan Lung)لرئة  اب  العنايةبرانمج    يوفر ىلتعويضا اكليف التخفيف من غاز غطية تلت كحد أ قىص  دولر    1000  يصل ا 

ا  (Caring Breaths Financial Assistance Program)  للعناية ابجلهاز التنفيس  املساعدة املاليةالرادون من خالل برانمج   ، وهو برانمج جديد أ صبح متاحا
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اننيس  تقول دولر من خالل برانمج جترييب يف تكل املنطقة.  500 منحا بقمية كولومبيا، قدمت املقاطعة ال قلميية لوسط أ واكانجانبريتش يف و. جاحئة الكوفيدأ ثناء 

نازل  امل من وجود مس توايت عالية من غاز الرادون يف بعض عن طريق الاختبارات "بعد أ ن تا كدان  ،مورا اكسرتو، منسقة برانمج جودة الهواء بوسط أ واكانجان

جراء تغيريات عىل منازهلم."  Take Action on Radon برانمج أ واكانجان، عقدان رشاكة معيف   ملساعدة الساكن اذلين اختاروا ا 

تغطية   Tarionمشرتين اجلدد للمنازل. ويوفر ضمن لل يوجد يف مقاطعة أ ونتاريو هنج خمتلف قليالا يغطي التلكفة الاكمةل لنظام التخفيف من غاز الرادون ابلنس بة 

ضاعها للكشف  خل  يف أ ونتاريو  للمنازل  اجلدد  ون  مجيع املشرت املفروض أ ن يس تفيد من هذا الربانمج  من  و س نوات من البناء.    7مجليع املنازل اجلديدة خالل أ ول  

ىل تقدمي تقرير عن اختبار الرادون ابس تخدام اختبار طويل ال مد من خالل الاس تعانة و . يغطي الضمن مجيع التاكليف،  عن غاز الرادون حيتاج أ حصاب املنازل فقط ا 

 . C-NRPP قبل اختبار الرادون من خمترب معمتد منطقم أ و ابس تخدام  C-NRPPمبتخصص قياس 

يرين كوري،      Take، وهو برانمج اختبار جممتعي من خالل  (Challenge  100 Radon Test Kitاختبار )  100املكون من    لتحديلطقم ااذلي يروج  يقول ا 

Action on Radon، ال س ئةل ال وىل اليت يطرهحا   ى حدوا  جممتعات عرب كندا. عدة املاضية، ساعدان الناس عىل اختبار منازهلم يف  ة"عىل مدى الس نوات امخلس

لمتويل. يف  ل موارد  وجود  ا ىل  عندما نشري يف هناية املطاف  ل يصدق    رو شعنه  ا    ‘للمساعدة يف تقليل مس توايت الرادون؟  توفرما هو ادلمع امل ’  :علينا يهالناس  

صالح منازهلم س يكونون قادرين عىل ىل ا  عاجالا وليس  القيام بذكل  جممتعات مانيتواب الثالثة اليت نعمل معها هذا اخلريف، نشعر ابلثقة يف أ ن أ ولئك اذلين حيتاجون ا 

آجالا     ."أ

 

جراءات بشا ن الرادون   : ( Take Action on Radon) حول اختاذ ا 

املبادرة بقيادة الرابطة الكندية تمت هذه  يه مبادرة وطنية تعمل عىل امجلع بني أ حصاب املصلحة املهمتني بشا ن الرادون وزايدة الوعي ابلرادون يف مجيع أ حناء كندا.  

 . (Canada Cancer Society) الرسطانمراض الكندية ل  عية امجل ( و CARSTالرادون )لعلمء وتقنيي 

 

 :مبقاطعة مانيتوابهممة الرئة  حصةبرانمج و  الرئةماكحفة أ مراض مجعية 

The Lung Association, Manitoba Lungs Matter Program: https://mb.lung.ca/radon/lungs-matter---radon-mitigation-

community-grant-program.html  

 .cawww.TakeActionOnRadon: املوقع  ملعرفة املزيد عن الرادون وكيفية اختبار مزنكل، مق بزايرة

 Pam Warkentin: ، يرىج التصال بـممثل عن امجلعيةلتحديد موعد مقابةل مع 

 204-798-9649الهاتف:   ؛p_warkentin@carst.ca الربيد ال لكرتوين:

 : خالل الرابط التايلمن لس تخداهما مع هذا البيان الصحفي ميكنك تزنيل صور جمانية عالية اجلودة 

https://pixabay.com/users/takeactiononradon-18149510/  

 

 : صادر الروابط وامل 

 ابلرادون التابع لهيئة الصحة الكندية:دليل العمل اخلاص 

-guides/provinces-safety/radiation/radon/action-risks-canada/services/health-https://www.canada.ca/en/health

territories.html 

 اختبار: 100ن لطقم التحدي املكون مصفحة الويب  

challenge/-kit-test-radon-https://takeactiononradon.ca/100 

جراءات ختفيف الرادون يف أ ماكن ال قامة التابعة لهيئة الصحة الكندية  :(ملخص عام) دراسة متابعة ا 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/residential-radon-mitigation-actions-

follow-up-study.html  
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