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Achoo!
الخطوة 1 – أجعلوا الشخص يجلس في وضع

مستقيم.

الخطوة 2 - خضوا البخاخ األزرق/الرمادي،
وضعوا نفخة واحدة في الِمْفَساح، وخذوا 4 أنفاس 

من الِمْفَساح. كرروا هذه العملية 4 مرات.

الخطوة 3 - انتظروا 4 دقائق وكرروا الخطوة 2
إذا لم يشعر الشخص بتحسن.

الخطوة 4 - إذا كان الشخص ال يزال ال يشعر
بتحسن، اتصلوا بالرقم 000. كرروا الخطوة 2 

كل 4 دقائق أثناء االنتظار.

ما هو ربو العواصف الرعدية 
 THUNDERSTORM(

ASTHMA(؟

من هم الذين عرضة للخطر؟
أنتم معرضون لخطر اإلصابة بربو العواصف الرعدية إذا كنتم:

تعانون من الربو )أو عانيتم من الربو في	 
الماضي(

تعانون من حمى القش )حساسية	 
تؤثر على األنف( خالل فصل

الربيع.

إذا كنتم تشعرون بضيق في
التنفس أو ضيق في الصدر

أو صفير أو سعال خالل موسم
اللقاح - قد تعانون من ربو غير

مشّخص.

يمكن لإلسعافات األولية الخاصة بالربو أن تنقذ حياة 
شخص ما. 

ال تنتظروا حتى يصبح الربو شديداً للبدء في اإلسعافات 
األولية. 

إذا كنتم تعتقدون أن شخصاً ما يعاني من نوبة ربو ...

للحصول على هذا المنشور في شكل يسهل اإلطالع عليه 
اتصلوا على الرقم 874 761 1300، وإذا لزم األمر 

 National Relay( إستخدموا خدمة التتابع الوطنية
Service(13 36 77 ، أو إرسلوا رسالة عبر البريد 

environmental.healthunit@ اإللكتروني إلى
dhhs.vic.gov.au
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4 STEPS OF ASTHMA FIRST AID

Call emergency assistance immediately. Dial Triple Zero (000):

Sit the person upright 

Give 4 separate puffs of blue/grey reliever puffer 

– Shake puffer

– Put 1 puff into spacer

– Take 4 breaths from spacer

Repeat until 4 puffs have been taken

Remember: shake, 1 puff, 4 breaths 

OR give 2 separate doses of a Bricanyl inhaler (age 6 & over)  

or a Symbicort inhaler (over 12)

Wait 4 minutes 

If there is no improvement, give 4 more  

separate puffs of blue/grey reliever as above 

OR give 1 more dose of Bricanyl or Symbicort inhaler

If there is still no improvement dial  

Triple Zero (000) for an ambulance 

Keep giving 4 separate puffs every 4 minutes  

until emergency assistance arrives 

OR 1 dose of Bricanyl or Symbicort every 4 minutes –  

up to 3 more doses of Symbicort

Protect yourself this pollen season. 

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call  

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

• If the person is not breathing.

• If the person’s asthma suddenly becomes 

worse, or is not improving.

• If the person is having an asthma attack 

and a reliever is not available.

• If you are not sure if it’s asthma.

• If the person is known to have anaphylaxis – follow their 

Anaphylaxis Action Plan, then give Asthma First Aid.  

Blue/grey reliever medication is unlikely to harm, even 

if the person does not have asthma.
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4 STEPS OF ASTHMA FIRST AID

Call emergency assistance immediately. Dial Triple Zero (000):

Sit the person upright 

Give 4 separate puffs of blue/grey reliever puffer 
– Shake puffer
– Put 1 puff into spacer
– Take 4 breaths from spacer

Repeat until  puffs have been taken

Remember: shake, 1 puff, 4 breaths 
OR give 2 separate doses of a Bricanyl inhaler (age 6 & over)  
or a Symbicort inhaler (over 12)

Wait 4 minutes 
If there is no improvement, give 4 more  
separate puffs of blue/grey reliever as above 
OR give 1 more dose of Bricanyl or Symbicort inhaler

If there is still no improvement dial  
Triple Zero (000) for an ambulance 
Keep giving 4 separate puffs every 4 minutes  
until emergency assistance arrives 
OR 1 dose of Bricanyl or Symbicort every 4 minutes –  
up to 3 more doses of Symbicort

Protect yourself this pollen season. 
Managing asthma and allergies matters. 
Visit betterhealth.vic.gov.au or call  
1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

• If the person is not breathing.

• If the person’s asthma suddenly becomes 
worse, or is not improving.

• If the person is having an asthma attack 
and a reliever is not available.

• If you are not sure if it’s asthma.

• If the person is known to have anaphylaxis – follow their 
Anaphylaxis Action Plan, then give Asthma First Aid.  
Blue/grey reliever medication is unlikely to harm, even 
if the person does not have asthma.
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ما هو ربو العواصف الرعدية 
 Thunderstorm(

Asthma(؟
ربو العواصف الرعدية هو الربو الذي يحدث بسبب نوع خاص من العواصف

 الرعدية عندما يكون هناك كميات عالية من غبار لقاح العشب في الهواء
)عادة بين تشرين األول/أكتوبر ونهاية كانون األول/ديسمبر(.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة الناس بالصفير والشعور بضيق في التنفس
وضيق في الصدر مع سعال.

يمكن أن يكون هذا مفاجئاً وخطيراً، وحتى مهدداً للحياة.

 للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة 
www.betterhealth.vic.gov.au/

thunderstormasthma

يمكنكم تقليل فرصة التأثر بربو العواصف الرعدية.

إذا كنتم تعتقدون بأنكم مصابون 
بالربو أو حمى القش، تحدثوا 

إلى طبيبكم.

تعلموا كيف ومتى تستخدمون أدويتكم بشكل صحيح. 

تعلّموا اإلسعافات األولية 
الخاصة بالربو وإذا كانت 

لديكم خطة عمل للربو 
تأكدوا من أنكم تفهمون 

ما يجب القيام به إذا 
اصبتم بنوبة أو أزمة 

ربو.

Protect your

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call 

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 
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استعدوا لموسم لقاح العشب

إذا كنتم تعانون من الربو، 
راجعوا طبيبكم بانتظام. قوموا 

بتحديث خطة العمل للربو وإحملوا 
الدواء المسّكن الخاص بكم وعالجوا أي 

حمى قش.

إذا كنتم تعانون من حمى القش، راجعوا طبيبكم أو الصيدلي حول 
أفضل عالج وخطر إصابتكم بربو 

العواصف الرعدية. ليكن لديكم 
الدواء المسّكن متوفراً. 

تحققوا من توقعات حدوث 
ربو العواصف الرعدية 

الوبائي في 
http://emergency.

vic.gov.au/
prepare/ 

#thunderstorm-
asthma-forecast

تجنبوا العواصف الرعدية 
في موسم لقاح العشب، 

وخاصة الرياح التي 
تهب قبل العاصفة. ابقوا 

في الداخل وأغلقوا 
األبواب والنوافذ.


