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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

الدرج:

1- هل االإ�ساءة جيدة اأعلى الدرج واأ�سفله؟
    

هل توجد حواجز متينة لتثبيت درابزين الدرج الداخلي؟     -2
 

هل درابزين الدرج وال�رشفات اخلارجية مثبت باأعمدة متينة؟     -3

هل تتجنب ا�ستخدام الدرج كمناطق تخزين موؤقتة؟     -4

هل حتفظ األعاب االأطفال بعيداً عن الدرج؟      -5

نع االأطفال من ا�ستخدام الدرج كمنطقة للعب؟    هل يمُ  -6

هل املدا�سات وحواف الدرج وال�سجاد يف حالة جيدة؟     -7

هل ال�سجاد املوجود على اأعلى اأو اأ�سفل الدرج   -8
مثبت ب�سورة حمكمة؟    

هل حتر�ص دائماً على اإبقاء طريقك خالياً من   -9
العوائق التي حتجب روؤيتك عند ا�ستخدام الدرج؟  

هل تعمل جميع امل�سابيح املوجودة يف منطقة الدرج؟     -10

املطبخ

هل منطقتا الفرن وحو�ص الغ�سيل م�ساءتان جيداً؟  -1

هل مت�سح ما ين�سكب من �سوائل يف احلال؟      -2

هل االأ�سالك الكهربائية لت�سغيل االأجهزة يف مطبخك   -3
مو�سلة بطريقة �سحيحة ؟ وهل تتاأكد من اأن يديك جافتان   

قبل ت�سغيل اأي جهاز كهربائي؟    

هل حتر�ص على اأن تكون مقاب�ص القدور بعيدة عن واجهة   -4
الفرن وبعيدة عن فوهات املوقد االأخرى؟ وهل ت�ستعمل   

دائماً مم�سكات القدور بعد اأن تتاأكد من اأنها جافة؟  
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قائمة فح�ص لل�سالمة يف املنزل
اأكمل تعبئة قائمة الفح�ص التالية مرتني �سنوياً على االأقل لت�ساعدك على متييز 

االأخطار املوجودة يف منزلك. اقراأ كل �سوؤال بعناية و�سع عالمة اأمام اأجوبتك. اإذا مل 
ت�ستطع اأن جتيب بكلمة نعم على جميع االأ�سئلة اخلا�سة بكل غرفة، فاإن منزلك يف 

هذه احلالة يحوي بع�ص االأخطار التي يجب اإزالتها اأو ت�سحيحها فوراً.

غرفة اجللو�س وغرفة املعي�شة وغرفة النوم:

1-  هل املناطق التي تكرث فيها احلركة م�ساءة جيداً. وهل توجد   
اإ�ساءة ليلية يف غرف نوم االأطفال وكبار ال�سن؟     

هل املناطق التي تكرث فيها احلركة )املمرات واملخارج( خالية     -2
من االأثاث والعوائق وغريها من م�سببات خطر التعرث؟  

هل توجد مفاتيح للم�سابيح يكن الو�سول اإليها ب�سهولة     -3
من عند كل �رشير؟  

  
هل ال�سجاد مزّود بخلفية مانعة لالنزالق؟  -4

  
هل اأزلت كل قطع ال�سجاد عن اجلزء العلوي للدرجات؟  -5

 
هل يوجد عدد كايف من املقاب�ص الكهربائية على اجلدران؟    -6

هل ت�ستعمل مناف�ص )طفايات( �سجائر كبرية وعميقة وال     -7
تدخن يف ال�رشير وال عندما يغالبك النعا�ص؟  

     
هل حتفظ كل االأثاث وال�ستائر واملواد االأخرى القابلة لال�ستعال    -8

بعيدة ب�سكل ماأمون عن م�سادر احلرارة اأو اللهب املك�سوف؟  
   

9- هل توجد لديك اأجهزة لك�سف الدخان اأو اأجهزة وقاية مماثلة   
للتنبيه يف حالة ن�سوب حريق، وهل و�سعت خطة اإخالء   

لنجاة العائلة عندئذ؟  
   

هل جميع االأبواب الزجاجية عليها �رشيط اأو اأنها وا�سحة؟   -10

نعم    ال

نعم    ال
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

هل ت�رشف دائماً على االأطفال ال�سغار اأثناء اال�ستحمام؟   -7

هل تتجنب ا�ستعمال البخاخات قرب اللهب املك�سوف اأو    -8
اأثناء التدخني؟   

هل حتفظ املنا�سف وال�ستائر بعيدة عن ال�سخانات على  -9
نحو ماأمون؟    

هل حتفظ ال�سفرات واملق�سات واالأدوات احلادة االأخرى بعيدة    -10
عن متناول االأطفال وعلى نحو ماأمون؟    

  
غرفة املنافع:

هل تعرف مواقع ال�سمامات الرئي�سة للغاز واملاء وكيفية    -1
اإغالقها؟   

هل اأنابيب الغاز واملاء عليها عالمات وا�سحة بحيث يكن  -2
متييزها ب�رشعة و�سهولة؟   

        
هل تعرف كيف ت�سئ امل�سباح الدليلي يف فرن غاز اأو   -3

�سخان ماء؟    

هل تعرف مكان لوحة املفاتيح الكهربائية الرئي�سة    -4
)الطبلون( وكيفية ف�سلها؟  

 
هل الفيوزات الكهربائية اأو قواطع الدوائر يف لوحة املفاتيح    -5

الكهربائية الرئي�سة معلمة وتو�سح املقاب�ص واالأجهزة    
الكهربائية املثبتة التي حتميها؟  

  
هل يكنك اأن حتدد �سبب احرتاق امل�سهر )الفيوز( قبل    -6

ا�ستبداله؟ وهل لديك فيوزات احتياطية؟  
   

هل االأجهزة الكهربائية موؤر�سة بطريقة �سحيحة؟    -7

هل �سوائل التنظيف ومواد معاجلة ان�سدادات متديدات    -8
ال�رشف ال�سحي واالأمونيا واملواد املماثلة بعيدة عن   

متناول االأطفال؟  
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هل ت�ستخدم �سلماً نقاالً عندما تريد اأن تتناول �سيئاً من خزانة    -5
مرتفعة؟  

هل حتفظ ال�سكاكني احلادة يف رف اأو درج خا�ص بها؟    -6
  

هل تبقي املنظفات واملطهرات ومبيدات احل�رشات املنزلية     -7
حمفوظة يف عبواتها االأ�سلية ومف�سولة عن الطعام   

وبعيدة عن متناول االأطفال؟   
  

هل اأرقام هواتف الطوارئ )االأمن واملطافئ والطبيب     -8
وال�سيانة والطبيب البيطري( معلقة قرب الهاتف؟     

    
هل تتجنب لب�ص ثياب ف�سفا�سة حينما تكون بالقرب من     -9

م�سادر احلرارة؟  
 

هل تعلم اأنه يجب عدم �سب املاء على حريق م�سدره الدهون؟  -10

احلمام:

هل توجد �سجادة مطاطية اأو ما ي�سابهها ملنع االأنزالق يف   -1
احوا�ص اال�ستحمام )البانيو( واأ�سفل املر�سات )الد�ص(؟  

  
هل حتر�ص على عدم ا�ستخدام االأجهزة الكهربائية يف اأحوا�ص    -2

احلمام اأو بالقرب منها؟  

هل ت�ستبدل االجهزة واالأ�سالك الكهربائية املت�سققة   -3
اأو املهرتئة؟   

هل االأدوية املوجودة لديك معلمة بو�سوح، وهل تقراأ دائماً   -4
بطاقة التعريف قبل اأن تتناول اأي دواء؟  

هل حتفظ االأدوية ومواد التجميل واملنتجات ال�سخ�سية ال�سحية    -5
االأخرى بعيدة عن متناول االأطفال وب�سورة ماأمونة؟  

   
هل توجد ا�ساءة ليلية يف احلمامات التي ي�ستخدمها االأطفال    -6

وكبار ال�سن؟        
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

املنطقة اخلارجية:

هل تعيد اأدوات احلديقة اإىل رفوف التخزين اخلا�سة بها بعد    -1
ا�ستخدامها؟    

هل تطلب امل�ساعدة عند القيام برفع اأحمال ثقيلة اأو    -2
�سعبة؟      

هل ت�سلح املمرات ومداخل ال�سيارات يف احلال؟    -3
  

هل تبعد االأطفال واحليوانات االأليفة م�سافة ماأمونة عند    -4
ا�ستعمال اآلة ق�ص الع�سب؟  

 
هل تطفئ اآلة ق�ص الع�سب عند تنظيف اأو �سبط اأو تفريغ    -5

وعاء املق�ص؟  
  

هل تعيد تعبئة الوقود يف خزان اآلة ق�ص الع�سب بعد اأن    -6
يربد املحرك؟  

  
هل حتفظ ال�سالمل ب�سكل جيد وت�ستبدل الدرجات املرتخية    -7

وم�ساند ال�سلم املتاآكلة واحلبال املهرتئة وحتفظ ال�سالمل    
ب�سورة �سحيحة، بعيدة عن متناول االأطفال؟  

  

هل حتفظ مراجيح وزالقات االأطفال واأدوات اللعب اخلارجية    -8
االأخرى يف حالة ماأمونة؟  

        
 

هل حتافظ على �ساحة فناء منزلك خالية من الزجاج    -9
املك�سور واالألواح ذات امل�سامري والنفايات االأخرى؟  

        

هل تتخذ االحتياطات الكافية اأثناء تركيب ال�سبكة العازلة    -10
فوق النافذة خا�سة عند ا�ستخدام ال�سلم يف الطق�ص    

العا�سف؟  
      

نعم       ال
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هل تتخل�ص من النفايات بانتظام وبطريقة �سحيحة؟   -9

 
هل حتفظ املواد الكيميائية واملواد القابلة لال�ستعال    -10

بعيدة عن م�سادر احلرارة؟    

الور�شة واملراآب وطريق املركبات:

هل توجد تهوية واإ�ساءة جيدة يف ور�سة العمل يف املنزل،    -1
وهل اأماكن العمل م�ساءة جيداً؟  

   
هل ت�ستعمل دائماً االأداة املنا�سبة للعمل وتتخل�ص من    -2

االأدوات املك�سورة واملتاآكلة وهل ت�ستبدلها على الفور؟  

 
هل حتفظ االأدوات بعيدة عن متناول االأطفال؟  -3

  
هل تتاأكد من اأن اأ�سالك التو�سيل ذات طاقة منا�سبة    -4

لطاقة االآلة التي تعمل عليها؟  

هل االأدوات موؤر�سة بطريقة �سحيحة وهل تف�سل اأو    -5
تقفل املفاتيح حينما ال تكون قيد االإ�ستخدام؟  

  
هل ت�ستعمل نظارات ال�سالمة اأثناء قيامك باأعمال احلفر    -6

اأو ال�سنفرة اأو اأداء عمل يهدد �سالمة العني؟  
  

هل املراآب م�ساء جيداً وهل توجد مفاتيح االإ�ساءة عند    -7
مدخله ؟    

هل املراآب مرتب واالأدوات يف اأماكنها وال�سوائل القابلة    -8
لال�ستعال خمزَّنة يف علب ماأمونة؟  

   
هل تبقي باب املراآب مفتوحاً دائماً عندما تدير حمرك    -9

ال�سيارة يف الداخل؟    

10- هل تفح�ص املنطقة الواقعة حول ال�سيارة قبل الرجوع  
بال�سيارة اإىل اخللف؟    
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حافظ على ترتيب ونظافة غرفة املعي�سة     
من االأ�سياء التي قد تتعرث بها، مثل االألعاب     

اأو االأدوات اأو الكتب.  

احر�ص على تثبيت جميع اأ�سالك الهاتف      
والكهرباء خارج املمرات.  

ادخل اإىل احلمامات واخرج منها بطريقة ماأمونة

احر�ص على تركيب درابزينات بالقرب من حو�ص اال�ستحمام واملر�ص واملرحا�ص.  

ا�ستخدم دوا�سات مانعة لالنزالق داخل احلمام، ومفار�ص على االأر�سية وقطع    
موكيت منا�سبة اأو اأ�رشطة ال�سالمة الال�سقة يف حو�ص اال�ستحمام اأو املر�ص.  

حافظ دائماً على نظافة وجفاف حمامك من خالل م�سح االأر�سيات املبللة    
فوراً.  

ا�ستخدم حاملة حلفظ ال�سابون ولوازم اال�ستحمام بعيداً عن اأر�سية حو�ص    
اال�ستحمام اأو املر�ص.  

تخلَّ�ص دائماً من بقايا ال�سابون املرتاكمة على اأر�سية حو�ص اال�ستحمام   
اأو املر�ص ملنع التعر�ص لالنزالق.  

8

احر�ص على م�سح االن�سكابات فوراً.  

درَّجة   ا�ستخدم �سالمل اأو مقاعد ممُ  
عند احلاجة للو�سول اإىل اأ�سياء يف    

خزانات مرتفعة اأو رفوف عالية.  

حافظ على املطبخ ماأموناً 
للطهي



حوادث االنزالق والتعرث وال�سقوط     

يف كل عام، تت�سبب حوادث االنزالق والتعرث 
وال�سقوط يف وقوع الكثري من االإ�سابات 

املقعدة خارج العمل، وقد يوؤدي بع�ص هذه 
االإ�سابات اخلطرة اإىل دخولك يف غرفة 

الطوارئ.

امنع وقوع حوادث االنزالق والتعرث وال�سقوط من خالل حتديد وت�سحيح االأخطار 
مُ�سببة لهذا النوع من احلوادث. امل

ابداأ عند الباب الأمامي

تاأكد اأن مفار�ص االأر�سية خمتلفة    
االألوان مبا ي�ساعد على حتديد     

ارتفاعاتها.  

اجعل غرفة املعي�شة ماأمونة

�سع قطع ال�سجاد على بطانات خ�سنة اأو اخرت ال�سجاد املزود بخلفيات مانعة    
لالنزالق لتقليل احتماالت التعر�ص لالنزالق.  

جتنب و�سع قطع ال�سجاد الوبرية، الأنها قد تت�سبب يف ال�سقوط نتيجة    
اال�ستباك باالأحذية.  

رتِّب قطع االأثاث بحيث ترتك ممرات مفتوحة وخالية من العوائق.  

جتنب و�سع الطاوالت الزجاجية التي قد ت�سكل خطراً عند تعر�سك للتعرث    
وال�سقوط عليها. بدالً عن ذلك، اخرت الطاوالت اخل�سبية املتينة واملزودة بزوايا    

م�ستديرة.  

يف 
املنزل

7



املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

ا�شتخدام ال�شالمل بطريقة ماأمونة

ا�ستخدم �سلماً حالته جيدة. اإذا كان    
يف ال�سلم اأية عيوب، اطلب اإ�سالحه    

اأو ا�ستبداله فوراً.  

ا�سند ال�سلم القائم اأو االمتدادي    
بزاوية ميل قدرها 1:4 )اأي لكل اأربعة    

اأمتار من االرتفاع، يو�سع ال�سلم على    
م�سافة مرت واحد من اجلدار( وتاأكد من    

اأنه ثابت قبل ا�ستخدامه.  

ان�سب ال�سلم على اأر�سية �سلبة وم�ستوية. احتفظ بثالث نقاط متا�ص على    
ال�سلم: يدين وقدم واحدة اأو قدمني ويد واحدة اأثناء ال�سعود، وقدمني ويد    

واحدة اأثناء العمل. اطلب من �سخ�ص اآخر اإم�ساك ال�سلم بقوة وثبات.  

جتنب متديد اأطرافك وج�سمك اأكرث من الالزم. ا�ستخدم ال�سلم املنا�سب    
لالرتفاع الذي حتاول الو�سول اإليه.  
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ال�شعود على الدرج اأو النزول منه 
بطريقة ماأمونة

احر�ص على اإ�ساءة الدرج جيداً من   
خالل تركيب مفاتيح االإنارة عند اأعلى     

واأ�سفل الدرج.  

تاأكد من تركيب درابزينات على الدرج.  

احر�ص على تركيب بوابات �سالمة عند اأعلى واأ�سفل الدرج، اإذا كان لديك    
اأطفال �سغار.  

حافظ على خلو الدرج من املهمالت، وال ت�ستخدمها اأبداً كمكان تخزين    
موؤقت اأو لعر�ص اأدوات الزينة.  

جتنب و�سع قطع ال�سجاد عند اأعلى اأو اأ�سفل الدرج اأو على الدرجات.  

تاأكد اأن جميع قطع املوكيت مزودة بخلفيات مقاومة لالنزالق واأن احلواف    
مثبتة ب�رشائط ال�سقة.  

افح�ص الدرج ب�سفة منتظمة لك�سف قطع ال�سجاد التالفة اأو ال�سائبة اأو    
امل�سابك البارزة، وللتاأكد من اأن جميع الدرجات يف حالة جيدة.  

احر�ص على ا�ستخدام مدا�سات م�سادة لالنزالق، اإذا كانت اأ�سطح الدرجات    
مل�ساء، لتوفري االحتكاك املاأمون.  

ام�سك بالدرابزين دائماً عند ال�سعود على الدرج اأو النزول منه.  

جتنب رفع االأحمال التي تعوق الروؤية. ارفع حمولة �سغرية حتى تتمكن من    
روؤية موطئ قدميك وي�سهل عليك اإم�ساك الدرابزين باإحدى يديك.  

تذكر دائماً �رشورة التمهل عند ال�سعود اأو النزول، فالت�رشع اأو اجلري على   
الدرج يعر�سك لل�سقوط.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

ن اأبداً يف الفرا�ص، الأن ذلك هو ال�سببب االأول يف حدوث الوفيات الناجتة   ال تمُدخِّ  
عن احلرائق. تاأكد اأن املناف�ص كبرية وعميقة، واأن اأعقاب ال�سجائر ممُطفاأة متاماً.  

�سع خطة للنجاة يف حالة ا�سطرارك الإخالء املنزل عند ن�سوب حريق، وتاأكد    
اأن جميع اأفراد العائلة يعرفون اإجراءات االإخالء ال�سحيحة. احر�ص على     

ل عليك معرفة ما اإذا كان   ع خارج املنزل حتى يَ�سهمُ تخ�سي�ص مكان للتجمُّ  
اأفراد العائلة قد خرجوا من املنزل باأمان. يجب تذكري اأفراد العائلة بعدم العودة    

مُحرَتِق، مهما كانت االأ�سباب. ممُطلقاً اإىل املنزل امل  

اإذا كنت تقيم يف منزل متعدد الطوابق، تاأكد من وجود طريق للنجاة خارج    
املنزل من النوافذ العلوية.  

رب من جميع اأجهزة الهاتف يف   �سع اأرقام هواتف اإدارة االإطفاء املحلية بالقمُ  
منزلك، وتاأكد اأن جميع اأفراد العائلة يعرفون كيفية التبليغ عن احلرائق.  

حرائق املطبخ

حرائق املطبخ اأو الدهون هي ال�سبب الرئي�ص يف ن�سوب احلرائق املنزلية. اتبع اخلطوات 
التالية للوقاية منها:

ال ترتك اأبداً الطعام على املوقد دون مراقبة.  

حافظ على نظافة االأجهزة.  

تدلّية عند القيام بالطهي. ارتد مالب�ص غري ف�سفا�سة اأو ممُ  

ِكن  ل ا�ستخدام املقايل التي يمُ احر�ص على ت�سخني الزيت تدريجياً، ويمُف�سَّ  
م يف درجة حرارتها. التحكُّ  

احر�ص على توجيه مقاب�ص اأواين الطهي اإىل الداخل.  

ل املقاب�ص الكهربائية اأكرث من طاقتها. مِّ ال حتمُ  

ا�ستخدم فقط االأواين واالأدوات املاأمونة املمُخ�س�سة للطهي يف اأفران امليكروويف.  

احفظ املواد القابلة لالحرتاق بعيداً عن املوقد.  
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ال�سالمة من احلرائق
ل احلرائق تهديداً خطراً جلميع َمْن يف منزلك. فيما يلي االإجراءات الوقائية  تمُ�سكِّ
االأ�سا�ص التي قد ت�ساعدك على احلد من اأخطار احلرائق واالإ�سابات الناجتة عنها:

تاأكد من �سالمة متديد االأ�سالك    
الكهربائية يف منزلك واأنها يف حالة    

جيدة.  

ل الدوائر الكهربائية اأكرث من   مِّ ال حتمُ  
طاقتها، وكن حذراً عند ا�ستخدام    
اأ�سالك التو�سيل متعددة املقاب�ص.  

افح�ص اأجهزة التدفئة ومعدات    
الطهي واالأجهزة الكهربائية االأخرى    

ب�سفة منتظمة للتاأكد من اأنها    
يف حالة جيدة. ا�ستبدل االأ�سالك    

املهرتئة والقواب�ص املك�سورة اأو   
املفككة.  

احفظ املالب�ص امللوثة بالزيت بطريقة ماأمونة يف حاويات معدنية مغلقة،    
مُخلَّفات ب�رشعة. بعيداً عن م�سادر احلرارة . احر�ص على التخلُّ�ص من امل  

احفظ ال�سوائل القابلة لال�ستعال يف عبوات     
معتمدة وم�سممة خ�سي�ساً لها، واحفظ     

هذه العبوات بطريقة ماأمونة بعيداً عن م�سادر احلرارة.  

احر�ص على تزويد منزلك مبطفئات حريق      
منا�سبة، واعرف كيفية ا�ستخدامها بطريقة     

�سحيحة.  

احر�ص على تركيب اأجهزة ك�سف الدخان يف كل طابق من منزلك، خا�سة    
رَف النوم، وتاأكد من اأنها ممُ�سانة جيداً. خارج غمُ  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

ال�سالمة من اأخطار 
الكهرباء

الكهرباء جزء �رشوري من حياتنا اليومية، وهي ماألوفة لدينا لدرجة جتعلنا نتغافل 
اأحياناً عما قد ت�سببه لنا من اأخطار. اتبع القواعد الب�سيطة التالية ل�سمان 

ال�سالمة من االأخطار الكهربائية يف منزلك:

ال تمُدِخل  قاب�ساً بالقوة يف مقب�ص    
كهربائي اإذ مل يكن منا�سباً له.  

�سع اأغطية ال�سالمة على املقاب�ص    
غري امل�ستخدمة التي يكن لالأطفال    

الو�سول اإليها.  

ل العديد من اأ�سالك التمديد اأو   التو�سِّ  
قواب�ص االأجهزة مبقب�ص واحد.  

تاأكد اأن املقاب�ص لي�ست فيها      
اأجزاء مفككة قد تزيد من �سخونتها    

وتت�سبب يف ن�سوب حريق.  

تاأكد من وجود �سدادات جدارية على جميع املقاب�ص، واأنها يف حالة جيدة.  

تاأكد اأن اأغطية املقاب�ص واملفاتيح لي�ست �ساخنة عند مالم�ستها.  

ال تمُثبِّت االأ�سالك بامل�سامري يف اجلدران اأو اللوحات اأو اأية جتهيزات كهربائية    
اأخرى.  

عاين االأ�سالك الكهربائية ب�سفة منتظمة للتاأكد من اأنها يف حالة جيدة.  

ا�ستخدم اأ�سالك التو�سيل ب�سفة موؤقتة فقط، ولي�ست كبديل عن االأ�سالك    
الدائمة.  

اطفئ املعدات الكهربائية قبل نزع قواب�سها، وال ت�ستخدم اأبداً يدك املبللة    
لنزع القاب�ص.  
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على الرغم من اجلهود املُ�شنية التي 
تبذلها من اأجل ال�شالمة، قد ين�شب حريق 
يف مطبخك. اإذا حدث ذلك، اتبع الإجراءات 

التالية لإطفاء احلرائق:

اإطفاء حرائق الدهون ــ ال ت�سع املاء    
اأبداً على حرائق الطهي! اإذا ا�ستعلت    
النار يف مقالة الطهي، اطفئ املوقد    
وا�ستخدم قمُّفاز االأفران و�سع غطاء    

مُ�ستِعلة. اإذا ا�ستعلت النار يف الطعام داخل   من حجم منا�سب على املقالة امل  
الفرن، اترك الباب مغلقاً واطفئ الفرن. اإذا مل تمُطفاأ النار، ا�ستدع اإدارة     

االإطفاء.  

ترك باب امليكروويف مغلقاً ــ اإذا �َسّب حريق يف فرن امليكروويف، ابق على    
الباب مغلقاً واطفئ اجلهاز، ثم اف�سله عن الكهرباء. اإذا فتحت الباب،     

�سيغذي االأك�سجني النار مما يجعلها اأكرث ا�ستعاالً.  

ا�ستخدام مطفئة احلريق عند ال�رشورة ــ تاأكد من معرفتك لكيفية     
ل ا�ستخدام مطفئة حريق من النوع  ا�ستخدامها قبل ن�سوب احلريق، ويمُف�سَّ  

     )A:B:C( الإخماد حرائق املطبخ.
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

الت�سمم الَعرَ�سي
يف كل عام، يتعرَّ�ص الكثري من النا�ص للت�سمم الَعرَ�سي الذي غالباً ما تختلف 
ْمر. على �سبيل املثال، يتعرَّ�ص االأطفال االأ�سغر من 6 �سنوات  اأ�سبابه وفقاً للعمُ

للعديد من اأخطار الت�سمم ب�سبب املنظفات اأو املنتجات املنزلية، الأنهم ف�سوليون 
بطبعهم ويحبذون و�سع االأ�سياء يف اأفواههم. اأما كبار ال�سن الذين يتناولون االأدوية، 

فيتعرَّ�سون للت�سمم ب�سبب كرثة تناول االأدوية اأو تناول دواء خاطئ اأو ِعَدة اأدوية يف 
مُ�ساِعَدة على حت�سني منزلك من اأخطار الت�سمم: وقت واحد. فيما يلي الو�سائل امل

احلّمام

غلَقة    �سع جميع االأدوية يف خزانات ممُ  
ومقاومة لعبث االأطفال.  

احفظ م�ستح�رشات التجميل واملنتجات     
مُ�ستخَدمة يف احلّمامات، مثل    االأخرى امل  
غ�سول الفم، بعيداً عن متناول االأطفال.  

ا�ستخدم االأغطية املقاومة لعبث االأطفال،    
واحر�ص على غلق اأغطية االأدوية باإحكام.  

ال تتناول االأدوية اأمام االأطفال اأو ت�سفها     
باأنها حلوى، فغالباً ما يمُقلِّد االأطفال     

ت�رشُّفات الكبار.  

اتبع دائماً اجلمُرعات الدوائية التي يو�سي بها    
الطبيب اأو اجلمُرعات املو�سى بها يف بطاقة التعريف.  

رعة خاطئة اأو دواء   ال تمُعِط اأبداً اأي دواء لطفلك يف الظالم، فقد تمُعطيه جمُ  
خاطئ .  

احفظ االأدوية يف عبواتها االأ�سلية ملنع تناول الدواء بطريق اخلطاأ.  
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انزع قواب�ص املعدات الكهربائية من خالل اإم�ساك القاب�ص باإحكام، ولي�ص من    
خالل جذب ال�سلك.  

ال حتمل اأبداً االأجهزة املنزلية الكهربائية من اأ�سالكها.  

احفظ جميع االأجهزة الكهربائية بعيداً عن املاء.  

ا�ستخدم امل�سابيح ذات القدرة الكهربائية والنوعية اجليدة املنا�سبة     
لتجهيزات االإ�ساءة، وتاأكد من اإحكام ربط امل�سابيح.  

احر�ص على تركيب قواطع دوائر االأعطال االأر�سية )GFCIs( يف االأماكن    
الرطبة اأو القريبة من م�سادر املاء )مثل احلّمام واملطبخ(. ت�ستخدم هذه    

القواطع ملنع حدوث ال�سدمات واحلروق وال�سعقات واحلرائق الكهربائية من    
خالل ف�سل الدوائر تلقائياً.   

تاأكد من اإطفاء جتهيزات االإ�ساءة )مثل م�سابيح الطاوالت اأو االأر�سيات( عند  
اخلروج من املنزل ملدة طويلة .  

  تاأكد من و�سع املدفئات النقالة على بمُعْد مرت واحد على االأقل من املواد  
القابلة لالحرتاق، مثل املفار�ص واملالب�ص وال�ستائر وال�سجاد.  

تاأكد من تو�سيل قواب�ص املدفئات النقالة باملقاب�ص مبا�رشة، ولي�ص من خالل    
اأ�سالك التو�سيل، واأنها ممُطفاأة وقواب�سها منزوعة عندما ال تكون قيد     

اال�ستخدام.  

لال�ستخدام خارج املنزل، تاأكد اأن اأ�سالك التو�سيل خم�س�سة لال�ستخدام يف    
املناطق املك�سوفة واأن قدرتها الكهربائية منا�سبة لالأدوات امل�ستخدمة.  

  حافظ على تغطية وجفاف املقاب�ص الكهربائية امل�ستخدمة يف املناطق  
املك�سوفة.  

تاأكد اأن املقاب�ص الكهربائية حول اأحوا�ص ال�سباحة واال�ستحمام مزودة     
بقواطع دوائر االأعطال االأر�سية.  

تعرَّف اإىل اأماكن خطوط الكهرباء االأر�سية يف منزلك.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

املراآب )الكراج(
مُنتجات اخلَِطرَة، مثل املبيدات احل�رشية واالأ�سمدة الكيماوية   احفظ جميع امل  

غلَقة بعيداً   اته وزيوت ال�سيارات، على رفوف عالية اأو ِخزانات ممُ ففِّ والطالء وخممُ  
عن متناول االأطفال.  

احلفاظ على �شالمة كبار ال�ِشْن 
من الت�شمم

تاأكد اأن اأفراد عائلتك من ِكبار     
ال�ِسْن يحر�سون دائماً على اإ�ساءة    
امل�سابيح عند تناول االأدوية اأثناء    

الليل، واأنهم اأي�ساً يراجعون تعليمات    
الطبيب اخلا�سة باجلمُرعات الدوائية    

ال�سحيحة.  

ة حلفظها بعد   مُنتجات اإىل االأماكن املمُخ�س�سَّ احر�ص دائماً على اإعادة هذه امل  
ا�ستخدامها، وتاأكد من غلقها باإحكام.  
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مُنتهية   تخلَّ�ص من االأدوية القدية وامل  
ال�سالحية من خالل اإلقائها يف    

املرحا�ص.  

ُغرَفة النوم

زيالت طالء   احفظ مواد العناية ال�سخ�سية، مثل بخاخات ال�سعر والعطور وممُ  
االأظافر، بعيداً عن متناول االأطفال.  

احفظ مبيدات احل�رشات يف عبوات مقاومة لعبث االأطفال.  

ا�سمح لالأطفال فقط با�ستخدام االألعاب ومواد ممار�سة الفنون غري ال�سامة    
واخلالية من مادة الر�سا�ص ال�سامة.  

ُغرَفة املعي�شة

قد ي�سع ال�سيوف االأدوية يف جيوب مالب�سهم، فاحر�ص على حفظها بعيداً    
عن متناول االأطفال.  

مُ�ستخَدمة يف منزلك خالية من الر�سا�ص. تاأكد اأن االأ�سياء امل  

اعرف خ�سائ�ص جميع النباتات املوجودة داخل املنزل اأو خارجه، وتخلََّ�ص من    
النباتات ال�سامة يف منزلك وحديقتك.  

املطبخ
فات مع املاأكوالت يف مكان واحد. مُنظِّ امتنع متاماً عن و�سع امل  

غلَقة بعيداً عن متناول اأيدي االأطفال. احفظ مواد النظافة يف خزانات ممُ  

نتجات التنظيف يف عبواتها االأ�سلية. احر�ص على ِحفظ ممُ  

ة عن   ِهمَّ ال تنزع بطاقات التعريف عن املنتجات، الأنها حتتوي على معلومات ممُ  
ال�سالمة والطوارئ.  

نتجات التنظيف املفتوحة دون مراقبة. ال ترتك اأبداً ممُ  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

طفح القمامة خارج ال�سناديق وامتالء االأكيا�ص باالأو�ساخ، مما ي�ساعد على    
جذب احل�رشات وتكاثر الذباب.  

وجود �َسْعر اأو ح�رشات اأو اأج�سام غريبة اأخرى يف الطعام.  

عالمات الأمان

الطعام �ساخن متاماً عند تقديه، واالأطعمة التي توؤكل باردة تكون باردة.  

يف املاآدب املفتوحة، يتم ا�ستبدال االأطعمة التي قاربت على النفاد   
باأخرى طازجة )يجب عدم و�سع بقايا االأطعمة االأوىل فوق الطازجة(.  

تكون باردة متاماً. مُثلَّجات املعرو�سة بنظام "اخدم نف�سك بنف�سك"  امل  

عر�ص �سهادات تدريب العاملني ال�سحية على اجلدران، اأو عر�ص تعليمات    
�سالمة االأغذية يف مناطق اإعداد الطعام.  

20



�سالمة الطعام
احتمال حدوث تلّوث بكتريي هو ما يجعل اخلروج لتناول الطعام يف املطاعم من اأكرث 
مُتعلِّقة بال�سالمة، فقد يتلوَّث الطعام بالبكترييا ال�سارة عند ممُالم�سته لـ : املخاوف امل

احل�رشات واحليوانات ال�سارة )الذباب    
والفئران وغريهما(.  

االأ�سخا�ص قليلو العناية بالنظافة    
ال�سحية.  

مُلوَّثة )مثل ا�ستخدام اللوح   االأدوات امل  
نف�سه لتقطيع طعام نيئ واآخر    
نا�سج دون غ�سل اللوح بعد كل    

ا�ستخدام(.  

مُثلَّج على اخل�رشوات(. مُلوَّثة )مثل �سقوط عمُ�سارة الدجاج امل االأطعمة امل  

الطعام غري املحفوظ يف درجة حرارة منا�سبة )مثل الطعام املرتوك يف درجة    
حرارة املنزل االعتيادية الأكرث من �ساعتني(.  

فيما يلي بع�س الحتياطات التي يجب توافرها عند اختيار مكان تناول 
الطعام اأو �رشاء الطعام اجلاهز:

عالمات اخلطر

االأماكن العامة غري النظيفة، مثل املراحي�ص واحلّمامات القذرة. اإذا كانت    
املناطق التي تراها لي�ست نظيفة، فتخيل و�سع املناطق التي ال تراها.  

الطاوالت واالأطباق وال�سكاكني واالأكواب املت�سخة.  

ات�ساخ اأيادي اأو اأظافر العاملني اأو عدم نظافة مالب�سهم اأو قذارة ال�َسْعر    
وعدم ربطه اإىل اخللف.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

حافظ على خلو اأ�سطح االأر�سيات والطاوالت واخلزانات من االأ�سياء ال�سغرية    
التي قد يبتلعها االأطفال.  

عند زيارة االأقارب واالأ�سدقاء،     
عاين واطلب اإبعاد االأ�سياء     
مُ�سبِبَّة لالختناق قبل    اخلَِطرَة امل  

ال�سماح الأطفالك بالتجوال.  

تقدمي الطعام املاأمون

نَبِّه طفلك اإىل �رشورة اجللو�ص عند تناول الطعام، خا�سة اإىل املائدة.  

ع طفلك على االأكل ببطء وم�سغ الطعام جيداً. �َسجِّ  

ل   مُ�صْ احللوى اأو ياأكمُ تحرَِّكة، وال تََدعه َي ال تمُطِعم طفلك اأبداً داخل �سيارة ممُ  
الطعام اأثناء ا�ستلقائه.  

                           
عند اإعداد النقانق، اقطعها اإىل �رشائح طولية، ثم اقطعها مرة اأخرى اإىل    

اأجزاء �سغرية.  

قطع اللحم اإىل رقائق �سغرية جداً.  

مُ�ستديرة، مثل الِعنَْب، اإىل اأربعة اأجزاء. قطع الفاكهة امل  

قطع اخل�رشوات الطازجة اإىل ِقَطع �سغرية.  
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اختناق االأطفال
ة( املوؤدية للوفاة.  يف كل عام، يوت اآالف االأطفال يف العامل ب�سبب االختناق )الَغ�سَّ
مُفِجَعة نتيجة عدم مراقبة الكبار لل�سغار. لذا، يمَُعّد  غالباً ما حتدث هذه الوفيات امل

مُثلى لتجنُّب اأخطار اختناق االأطفال. اتباع االحتياطات الوقائية الو�سيلة امل

احذر الألعاب

ْمر الطفل   انتبه للتو�سيات اخلا�سة بعمُ  
على اأغلفة االألعاب.  

ال تََدع االأطفال ال�سغار ي�ستخدمون    
ة للكبار. االألعاب املمُخ�س�سَّ  

نَبِّه االأطفال الكبار اإىل �رشورة و�سع    
األعابهم بعيداً عن متناول اأيدي ال�سغار.  

ر   يط املنزل دائماً للتاأكد من حفظ االألعاب بطريقة ماأمونة، وتذكَّ عاين حممُ  
عاينة ما حتت ِقَطع االأثاث وما بني الو�سائد. ممُ  

ال تَعِط اأبداً األعاباً �سغرية لالأطفال ال�سغار، خا�سة تلك ال�سغرية للغاية    
التي قد متمُّر من دائرة قمُطرها 3 �سنتيمرتات والتي يقل طولها عن 6     
ِكن تفكيك عجالتها املّطاطية   �سنتيمرتات والتي على �سكل �سيارات يمُ  

والكرات ال�سغرية.  

اأ�شياء خطرة اأخرى

احفظ العمُمالت املعدنية والبّطاريات واالأقالم واأغطيتها وامل�سامري واخلوامت    
ِكن دخولها يف اأفواه ال�سغار بعيداً عن   مُ�ستديرة االأخرى التي يمُ واالأ�سياء امل  

متناولهم.  

ال ترتك البالونات املَنفوخة اأو غري املَنفوخة حيث يكن لالأطفال العثور عليها.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

الِدلء

راقبَة، حتى لو كان   الترتك دلواً دون ممُ  
يحتوي على كمية قليلة من املاء.    
وعند االنتهاء من ا�ستخدام الدلو،    

اأفرغه من املاء فوراً.  

احفظ الِدالء يف اأماكن ال ي�ستطيع    
االأطفال الو�سول اإليها.  

املراحي�س

غلَقاً. اطلب تركيب ِقفل للمرحا�ص ملنع االأطفال من   ابِق غطاء املرحا�ص ممُ  
غلَقاً. ل اأي�ساً اإبقاء باب احلّمام ممُ فتح الغطاء، ويمُف�سَّ  
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َغرَْق االأطفال
ذِهلَة  الَغرَق من االأ�سباب الرئي�سة حلدوث الوفيات بني االأطفال، ويحدمُث ب�رشعة ممُ

ويف كمية قليلة جداً من املاء )3 اإىل 5 �سنتيمرتات(. فيما يلي بع�ص االإر�سادات التي 
يكنك اتباعها للوقاية من َغرَق االأطفال يف املنزل:

اأحوا�س ال�شتحمام )البانيو(

ال ترتك طفالً اأبداً مبفرده يف حو�ص    
اال�ستحمام. ابِق الطفل قريباً     

منك ويف متناول ذراعيك.  

ال ترتك طفالً يف رعاية طفل اآخر.    
 

ال ترتك طفلك دون مراقبة للرَْد     
�سواء على الهاتف اأو َفْتح الباب   
اأو الأي �سبب اآخر ــ ولو لثانية     

ْذ  واحدة. اإذا ا�سطررت للمغادرة، خمُ  
الطفل معك.  

رَّد   ر�سي ممُ ر�سي احلّمام كبديل عن االإ�رشاف املطلوب، فالكمُ ال تعتمد على كمُ  
�ساِعَدة ولي�ص و�سيلة �سالمة. و�سيلة ا�ستحمام ممُ  

قاوِم   ر�سي ا�ستحمام الطفل يف حو�ص ا�ستحمام مانع وممُ ال ت�ستخدم اأبداً كمُ  
ر�سي لن تلت�سق باأر�سية حو�ص اال�ستحمام اأو قد   لالنزالق، الأن قاعدة الكمُ  

ينزلق ب�سكل ممُفاجئ.  

احر�ص دائماً على ت�رشيف املياه من احلو�ص بعد كل ا�ستخدام، فقد يغرق    
االأطفال يف اأقل كمية من املاء.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

املُِعدات املاأمونة

الأراجيح

يجب اأن تكون االأراجيح مزودة مبقاعد بال�ستيكية لّينة، ولي�ست معدنية اأو    
خ�سبية. قد تمُ�سبح املقاعد املعدنية �سديدة ال�سخونة يف ف�سل ال�سيف    

وتت�سبب يف حدوث احلروق، بينما قد تت�سقق املقاعد اخل�سبية وتربز منها    
�سظايا واأجزاء حادة قد تت�سبب يف حدوث االإ�سابات.  

يجب و�سع االأراجيح بعيداً مب�سافة كافية عن    
مُِعدات االأخرى لتفادي ارتطامها باالأطفال. امل  

يجب اأال تت�سع االأرجوحة الواحدة الأكرث من    
مقعدين تف�سل بينهما م�سافة ال تقل   

عن 60 �سنتيمرتاً.  

يجب اأن ي�ستخدم االأطفال ال�سغار مقاعد    
ل   برميلية ال�سكل، فاملقاعد ال�سطحية تمُ�سكِّ  

ع وحديثي العهد بامل�سي،   خطراً على الرمُ�سَّ  
الأن اأج�سامهم ال�سغرية قد تنزلق خارج هذه    

املقاعد.  

الزلقات

ثبَّتة جيداً   يجب اأن تكون الزالقة ممُ  
ومزودة بدرابزينات متينة ودرجات    

َخ�ِسنَة ن�سبياً.  

يجب اأن تكون كل زلالقة مزودة     
بحاجز يف االأعلى بحيث يجل�ص عنده    

        االأطفال قبل نزولهم اإىل االأ�سفل.

ة. يجب اأال توجد اأية فراغات بني الزالقة واملن�سَّ  

تدلّية اخليوط اأو احلِبال، الأنها قد ت�ستبك   يجب اأال يرتدي االأطفال مالب�ص ممُ  
باأجزاء الزالقة.  
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�سالمة اأماِكن اللعب
ي�ساعد اللعب يف املالعب على النمو ال�سحي لالأطفال، ويتيح لهم ماالً للجري 

والت�سلُّق وممار�سة األعاب جديدة مع االأطفال االآخرين. ومع ذلك، يتم نقل العديد من 
رَف الطوارئ يف كل عام ب�سبب االإ�سابات يف اأماِكن اللعب. فيما يلي  االأطفال اإىل غمُ

�ساعدة على �سمان �سالمة االأطفال اأينما يلعبون: بع�ص اخلطوات للممُ

ُمراقبَة اأماِكن اللعب

راقب طفلك با�ستمرار اأثناء اللعب.  

تاأكد اأن طفلك يلعب با�ستخدام    
مرمُه. نا�ِسبَة لعمُ ِعدات ممُ ممُ  

اعِط تعليمات اللعب املاأمون     
على اأر�ص امللعب، وعزز هذه     

التعليمات اأثناء اللعب.  

مُِعدات. امنع فوراً اللعب اخلَ�ِسن و�سوء ا�ستخدام امل  

الأ�شُطح اللينة

مُِعدات، حيث   يجب اأن متتد منطقة ال�سقوط )امل�ساحة الواقعة حتت وحول امل  
مُِعدات على االأر�ص( مل�سافة ال تِقل عن مرتين يف   ي�سقط الطفل من فوق امل  

مُِعدات. جميع االجتاهات، بدءاً من حواف امل  

مُهَمالت   يجب اأن يكون �سطح منطقة ال�سقوط خالياً من املياه الراكدة وامل  
واالأج�سام احلادة.  

بّطنَة بطبقة رَخَوة ولّينة، مثل الرَمل   يجب اأن تكون منطقة ال�سقوط ممُ  
ونِ�سارة اخل�سب، المت�سا�ص قوة االرتطام الناجت عن ال�سقوط. اأما االأ�سمنت    

واالأ�سفلت، فهما من املواد ال�سلبة التي ال متتَ�ص قوة االرتطام عند ال�سقوط.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

قواعد اللعب املاأمون
مُمار�سات غري املاأمونة، يجب اأن يمُ�سِدر  لتفادي التعرُّ�ص لالإ�سابات التي قد تنتمُج عن امل

اأولياء االأمور تعليماتهم ب�رشورة اتباع قواعد اللعب املاأمون التالية.

 الأرجوحة

مُكبَتيك. نت�َسف االأرجوحة، ال تقف وال تركع على ر اجل�ص دائماً يف ممُ  

ام�ِسك بكلتا يديك.  

اأوقف االأرجوحة قبل النزول.  

جتَوَّل حول االأرجوحة، لكن لي�ص قريباً جداً من   
االأمام اأو اخللف.  

ال ت�سَمح اأبداً الأي طفل بدفع طفل اآخر   
على االأرجوحة.  

�سخ�ص واحد فقط يركب االأرجوحة يف كل َمرَّة.  

ّز اأبداً اأرجوحة خالية، وال تلو ال�سال�سل. ال تَهمُ  

ال ت�سع راأ�سك اأو قدمك اأبداً داخل حلقات التمرين يف االأرجوحة.  

ا�ستخدام الزلّقة
ام�ِسك بكلتا يديك اأثناء ال�سعود على الدرجات اأو    

النزول منها، درجة واحدة فقط يف كل َمرَّة.  

ال ت�سعد على ال�سطح الزَلِق اأو هيكل الزالّقة.  

اترك م�سافة ال تقل عن طول ذراع من االأطفال    
االآخرين.  

طفل واحد فقط يتزلَّق اإىل االأ�سفل يف كل    
َمرَّة، من خالل تقدمي القدمني اأوالمُ واحلِفاظ على    

نت�سباً. اجللو�ص ممُ  
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لعبة التوازن

ال ت�سمح لالأطفال با�ستخدام لعبة التوازن    
املزودة ب�سال�سل قابلة للتعديل، الأنها قد     

تت�سبب يف َك�رشْ اأيديهم.   

ا�سمح لالأطفال با�ستخدام لعبة التوازن     
املزودة ببطانة مطاطية اأ�سفل املقاعد     

ملنعها من االرتطام باالأر�ص.  

 ُمِعدات الت�سلُّق

ِعدات الت�سلُّق اأو   يجب اأال يمُ�سَمح لالأطفال االأ�سغر من 4 �سنوات با�ستخدام ممُ  
ال�سالمل االأفقية.  

يجب اأن تكون الدرجات والدرابزينات يف حالة جيدة، ويجب و�سع واقيات اأو    
ة العلوية. حواجز حول املن�سَّ  

يجب تثبيت ِحبال الت�سلُّق يف االأعلى واالأ�سفل.  

اإر�شادات خا�شة لل�شالمة يف اأماِكن اللعب

لَّم(   عاين الفتحات التي قد ينح�رش فيها االأطفال )بني احلواجز اأو درجات ال�سمُ  
للتاأكد من اأن امل�سافة البينية اأقل من 9 �سنتيمرتات اأو اأكرث من 23 �سنتيمرتاً.  

ات العلوية ال يقل عن 78   مُحيطة بجميع املن�سّ تاأكد اأن ارتفاع احلواجز امل  
�سنتيمرتاً.  

اطلب اإزالة القواعد االأ�سمنتية املك�سوفة اأو جذور االأ�سجار اأو ال�سخور التي    
قد يتعرّث بها االأطفال.  

تاأكد من عدم وجود حواف حادة اأو اأجزاء معدنية َخِطرَة، مثل اخلمُّطافات    
وامل�سامري البارزة.  

مُِعدات. حدّد عدد االأطفال الذين ي�ستخدمون كل قطعة من امل  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

�سالمة االألعاب
مَُعّد ا�ستخدام االألعاب جزءاً �رشورياً يف حياة االأطفال، لكن من املوؤ�سف اأن بع�ص  ي

نع اأو  ل خطراً على حياتهم. قد توؤدي االألعاب غري اجليدة ال�سمُ هذه االألعاب قد يمُ�سكِّ
مُمبا الوفاة ــ ال�َسَمْح  ْمر الطفل وم�ستوى منوه اإىل تعرُّ�سه لالإ�سابة ور مُنا�ِسبة لعمُ غري امل

اهلل. )يكن االطالع على املعلومات اخلا�سة بكيفية منع حدوث اختناق االأطفال 
باالألعاب يف ال�سفحة 21(.

ابحث عن الت�سميم اجليد وجودة    
الت�سنيع العالية يف اللعبة التي    

ت�سرتيها.  

ْمر وم�ستوى   اخرت اللعبة املنا�سبة لعمُ  
منو طفلك واخلالية من مادة الر�سا�ص    

ال�سامة.  

افح�ص اللعبة بعناية قبل �رشائها.    
ثّبتة متاماً   تاأكد اأن جميع اأجزائها ممُ  

ِكن للطفل ابتالعها َعرَ�سياً. جتنَّب �رشاء االألعاب ذات االأجزاء   بحيث ال يمُ  
ِكن ابتالعها. ال�سغرية والقابلة للتفكيك التي يمُ  

خذ يف االعتبار م�ستوى ال�سوت يف اللعبة. فبع�ص االألعاب، مثل م�سد�سات    
الهواء، قد تمُ�سِدر اأ�سواتاً عالية توؤثِّر على حا�سة ال�َسْمع.  

قبل ال�َسماح لطفلك با�ستخدام اللعبة اجلديدة، انزع جميع االأغلفة   
مُرفقة، الأنها تمُعرِّ�ص الطفل خلطراالختناق اإذا    واالأكيا�ص البال�ستيكية امل  

و�سعها على وجهه.  
 

نتِظَمة للتاأكد من اأنها لي�ست تالفة وال تمُ�سّبب اأية   عاين االألعاب ب�سفة ممُ  
اأخطار. تخلَّ�ص فوراً من االألعاب التالفة.  

نَخِف�َسة   احفظ االألعاب يف �سناديق بال�ستيكية مفتوحة اأو على رفوف ممُ  
ل على االأطفال الو�سول اإليها. يَ�سهمُ  
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تاأكد من عدم وجود اأي �سخ�ص اأمام الزالقة قبل النزول منها.  

انتظر دورك بهدوء، جتنَّب التدافع اأو التزاحم.  

ابتعد فوراً عن اأ�سفل الزالقة بعد اأخذ دورك والنزول منها.  

الهتزاز على لعبة التوازن
اجل�ص يف مواجهة الطفل االآخر، ولي�ص مائالً اإىل    

اخللف.  

احر�ص على اإحكام القب�ص بكلتا يديك.  

ال تقف اأو جتري اأبداً على اللوح.  

ابِعْد قدميك عن املنطقة حتت اللوح اأثناء نزوله.  

 الت�سلُّق
ا�ستخدم كلتا يديك.  

ْن حذراً عند النزول من اأعلى، وانتبه لل�ساعدين اإىل اأعلى. كمُ  

ِعدات الت�سلُّق يف االأماكن التي يوجد فيها اأطفال كثريون. جتنَّب ا�ستخدام ممُ  

ابداأوا كل مرة من اجلانب نف�سه، وحترَّكوا يف االجتاه نف�سه.  

مُتاأرجحة. ابَق هادئاً خلف ال�سخ�ص الذي يف االأمام، وانتبه لالأقدام امل  

ِعدات الت�سلُّق عندما تكون رطبة. ال ت�ستخدم اأبداً ممُ  

مُ�ساركة يف �سباقات ال�رشعة اأو حماولة قطع م�سافة طويلة جداً يف   جتنَّب امل  
حركة واحدة.  

مُكبَتيك قليالً. انزل من فوق احلواجز بو�سع كلتا قدميك على االأر�ص مع ثني ر  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

 

�سالمة االألعاب الريا�سية
تمَُعّد ممار�سة الكثري من االأن�سطة البدنية من خالل امل�ساركة يف االألعاب الريا�سية 

ِكن الأولياء االأمور اتخاذ اخلطوات  �رشورية جداً لنمو اأج�سام وعقول االأطفال. يمُ
مُ�ساِعدة على �سمان جتنُّب تعرُّ�ص اأطفالهم لالإ�سابات الناجتة عن ممار�سة االألعاب  امل

الريا�سية.

ا�شتخدم ُمِعدات الوقاية املُنا�ِشبَة

ِعدات الوقاية   يجب اأن ي�ستخدم طفلك ممُ  
ْمرمُه، واخلا�سة باللعبة الريا�سة   مُنا�ِسبَة حلجمه وعمُ امل  

ارِ�سها. التي يمُ  

مُعتَمدة من هيئة    ِعدات الوقاية امل اخرت ممُ  
�سة، مثل الهيئة االأمريكية ل�سالمة   ممُتخ�سِّ  

مُنتَجات اال�ستهالكية. امل  

مُِعدات ل�سمان   �ْسن �سيانة جميع امل احر�ص على حمُ  
ا�ستمرار كفاءتها.  

�شة واملاأمونة الَعْب فقط يف املناطق املُخ�شَّ

يجب اأن تكون �ساحات اللعب ماأمونة وممُ�سانة جيداً ل�سمان عدم وجود    
احلمُفرات وال�سقوق التي قد تت�سبب يف تعرُّ�ص االأطفال لالإ�سابات الناجتة عن    

التعرثُّ اأو ال�سقوط.  

ارَ�ص االألعاب الريا�سية يف املالِعْب   يجب اأن متمُ  
�سة لها. على �سبيل املثال، يجب اأن   مُخ�سَّ امل  

ارَ�ص االألعاب االأكرث خ�سونة ــ مثل كرة    متمُ  
ال�سلة ــ يف مالعب خ�سبية ولي�ست     

ارَ�ص لمُعبَة كرة   اأ�سمنتية. وكذلك يجب اأن متمُ  
�سبيَّة. القدم يف مالِعب عمُ  
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يجب حفظ االألعاب   
التي تمُ�ستخَدم خارج املنزل    
بطريقة �سحيحة عندما    

ينتهي االأطفال من اللعب    
بها. قد تمُ�سبِح اللعبة التي    
كانت ماأمونة �سابقاً َخِطرَة    
اإذا اأ�سابها التلف اأو ال�سداأ    

نتيجة التعرُّ�ص للرطوبة لفرتة    
طويلة.  

نا�ِسبَة   راقب طفلك دائماً يف جميع االأوقات، حتى عندما يَ�ستخِدم لعبة ممُ  
ْمرمُه. لعمُ  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

الوقاية من حرارة ال�سم�ص
املحافظة على برودة اجل�سم يف اململكة العربية ال�سعودية لي�ست و�سيلة ارتياح 
فقط، بل اأي�ساً اإحدى �رشوريات ال�سالمة. يف كل عام، يمُعرِّ�ص ارتفاع درجات احلرارة 

النا�ص لالإ�سابة باالأمرا�ص الناجتة عن احلرارة.

حماية الأطفال ال�ِشغار من 
احلرارة

يحتاج الأطفال ال�ِشغار لعناية 
خا�شة اأثناء الطق�س احلار

قد ي�ساعد حّمام فاتر يف احلفاظ على    
برودة ج�سم طفلك يف االأيام �سديدة    

احلرارة. يجب اأن يكون املاء دافئاً ليكون    
لطيفاً على ج�سم الطفل، مع عدم    

مُربَّد. ا�ستخدام املاء البارد اأو امل  

ريحة وفاحتة اللون، مثل )الفانيالت  وَفِّْر لطفلك ال�سغري مالب�ص ممُ  
واحلِفا�سات( الداخلية. ومع ذلك، تاأكد من تغطية ج�سمه متاماً عند اخلروج    

يف ال�سم�ص.  

نا�ِسبَة    رَفة ممُ تاأكد اأن درجة حرارة الغمُ  
ولي�ست باردة اأثناء ت�سغيل جهاز تكييف     

الهواء.  

جتنَّب ال�َسَفْر بال�سيارة مع طفلك     
ال�سغري يف الطق�ص احلار. اإذا ا�سطررت     
راً اأثناء النهار    بَكِّ ْن ال�سفر ممُ لذلك، لِيَكمُ  
اأو امل�ساء، قدر ا�ستطاعتك. قد ترتفع     
درجة حرارة ج�سم الطفل ال�َسغري داخل     

لما اأمكن   ال�سيارة ب�سكل ممُفاجئ، لذا يجب اأن يجل�ص الطفل يف الِظْل، كمُ  
ر اأن ج�سم الطفل قد يحرتق ب�سبب �سوء ال�سم�ص الذي ينفذ من   ذلك. تذكَّ  

خالل نوافذ ال�سيارة. ال ترتك الطفل اأبداً مبمُفرَدمُه يف ال�سيارة.  
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ع اللتزام  وَفِّر الإ�رشاف الالزم من ِقبَْل �شخ�س بالغ و�شجِّ
بال�شالمة

ر اأهمية ال�سالمة ومنع التعرُّ�ص لالإ�سابات اأثناء   اخرت االأندية والِفرَق التي تمُقدِّ  
ار�سة االألعاب الريا�سية. مممُ  

مُدرِّبني االأكفاء واحلا�سلني على دورات تدريبية يف اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة   اخرت امل  
)BLS( واالإ�سعافات االأولية.  

درِّب يحر�ص على تطبيق قواِعد اللعب املاأمون   ل طفلك يف فريق يقوده ممُ �َسجِّ  
ِعدات الوقاية ال�سخ�سية. تطلِّبات ا�ستخدام ممُ وممُ  

تاأكد من الإعداد اجليد للعب

تاأكد من ت�سنيف االأطفال يف الِفرَق واالألعاب الريا�سية وفقاً مل�ستوى     
مهاراتهم واأحجامهم ون�سوجهم البدين والنف�سي.  

ارِ�سها من خالل متارين االإحماء   �سن اإعداد طفلك للُّعبة التي يمُ تاأكد من حمُ  
باريات تنافمُ�سية فعلية. مُ�سارَكة يف ممُ ودورات التدريب قبل امل  

ار�سة الن�ساط. تاأكد من تناول طفلك لكمية وفرية من ال�سوائل قبل وبعد مممُ  

اتخذ احتياطات ما بعد اللعب

ال�شرتخاء. تمُ�ساِعد متارين اال�سرتخاء على اإرخاء     
ارَ�سة    ع�سالت اجل�سم التي تعرَّ�ست لل�سّد اأثناء مممُ  

االألعاب الريا�سية.  

ال�شفاء التام من الإ�شابات. اإذا تعرَّ�ص طفلك لالإ�سابة اأثناء    
اللعب، حاول تقليل خطورة االإ�سابات طويلة االأجل من     
مُ�سارَكة    خالل اإتاحة الوقت الكايف لل�سفاء التام منها قبل امل  

يف اللعب مرة اأخرى.  

مُمار�سة اللعب اإذا ظل   مُِهم اأال ي�ستعجل طفلك العودة مل ل. من امل ل تتعجَّ  
موقوفاً عن اللعب لفرتة طويلة من الوقت. على �سبيل املثال، بعد االإجازة    
ال�سيفية الطويلة، يجب اأن يبداأ االأطفال ن�ساطهم البدين قبل اأن تبداأ    

م�سابقاتهم الريا�سية ر�سمياً.  
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

اأعرا�س اجلفاف عند الأطفال

اعتالل املظهر  

مُعتاد  زيادة التَهيمُجات عن امل  

انخفا�ص الوزن  

جفاف اجللد  

زيادة جتويف اأ�سفل الرقبة  

مُعتاد قلة ابتالل احلِفا�سات عن امل  

قد ي�سفى معظم االأطفال ال�سغار من اجلفاف الب�سيط من خالل تناول كميات 
كبرية من ال�سوائل. اطلب امل�ساعدة الطبية العاجلة اإذا �سككت يف اأن طفلك 

ممُ�ساب بجفاف �سديد.

�رضبة ال�سم�س
يتة حَتدمُث عند  �رشبة ال�سم�ص هي حالة خطرة اأو مممُ

فمُقدان اجل�سم لكمية كبرية من املاء وبدء ارتفاع 
درجة حرارة الطفل.

اأعرا�س �رشبة ال�شم�س عند الأطفال 

ارتفاع درجة حرارة اجل�سم   

مُعتاد، وقتامة لونه نق�ص كمية البول عن امل  

زال ْب واإ�سابة الطفل بالهمُ زيادة الَعَط�ْص مع قلة ال�رشمُ  

جفاف الَفْم والعينني  

داع وتقلمُ�سات ع�سلية نوبات �سمُ  

نمُعا�ص وخمول  

�ص وقيء ا�سطراب و�سيق تنفُّ  

َغيبوبَة   
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ة اجللدية  احلَكَّ
لتٍَهبَة بروؤو�ص حمراء �سغرية وبثور دقيقة تظهر على  مَُقْع جلدية ممُ احلكة اجللدية هي ب

مُعرَّ�سة دائماً للرطوبة والبلل، مثل منطقة و�سع )ِحفا�سات( الطفل  اأجزاء اجللد امل
واأ�سفل ذقنه. احِم جلد طفلك من احلكة اجللدية من خالل:

احلفاظ على جفاف جلد الطفل. على �سبيل املثال، انزع )ِحفا�سات( الطفل    
من وقت الآخر لكي يجف اجللد.  

مُ�ساب من جلد   و�سع دهانات، مثل َمرَهم الزنك اأو زيت َكبِْد احلوت، على اجلمُزء امل  
الطفل.  

تغيري مالب�ص الطفل با�ستمرار وحتميمه مباء فاتر.  

 ال�ِسغار وال�سم�س
جلد الطفل رقيق وح�ّسا�ص ومَلْ تكتمل بَْعد مناعته الطبيعية الالزمة للوقاية من 

اأ�سعة ال�سم�ص، مما يجعله اأكرث تعرُّ�ساً لالإ�سابة باحلروق واأ�رشار ال�سم�ص. للوقاية من 
اأخطار اأ�سعة ال�سم�ص:

مُ�ستطاع. ابِق طفلك يف الظل، قدر امل  

بَّعة عري�سة احلواف. َغطِّ ج�سم طفلك وذراعيه و�ساقيه باملالب�ص، وراأ�سه بقمُ  

�ص   مُخ�سَّ ام�سح جلد الطفل بالدهان الواقي من اأ�سعة ال�سم�ص ال�سارة، امل  
  )SPF( لالأطفال ال�ِسغار اأو حديثي الَعْهد باملَ�سي، والذي ال يَِقْل عامل الوقاية  

فيه عن 15 دَرَجة.  

 اجلفاف )نق�س ال�سوائل يف اجل�سم(
اإذا مل يتناول الطفل ما يكفيه من ال�سوائل اأو يكون قد فقد الكثري منها ب�سبب 

االإ�سهال اأو القيء اأو زيادة الَعرَق، قد يمُ�ساب الطفل باجلفاف. ملنع التعرُّ�ص للجفاف:

وَفِّر الر�ساعة الطبيعية للطفل بكمية كافية من حليب االأم لتلبية     
احتياجات ج�سمه من ال�سوائل.  

مُكوَّنة من املاء   مُر�ِسعات الزمُجاجية للطفل بكمية كافية من املَ�رشوبات امل وَفِّر امل  
�سابق الغلي.  
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 الطفح اجللدي

ة اجللدية، هو حالة حتدمُث يف املناطق احلارة الرطبة. املعروف اأي�ساً باحلَكَّ

اأعرا�س الطفح اجللدي

مَُقْع من بثور �سغرية على اجللد. ب  

ة يف اجللد. �سعور باحلَكَّ  

ماذا تفعل ملُعاجلة الطفح اجللدي؟

تنظيف اجللد.  

ف. فَّ و�سع حملول جتفيف خممُ  

ارتداء مالب�ص وا�سعة.  

اال�سرتاحة يف مكان بارد لتجفيف اجللد.  

الت�سنُّجات احلرارية
ْب كميات كبرية من  الت�سنُّجات احلرارية هي تقّلُّ�سات ع�سلية موؤملة حتدمُث نتيجة �رشمُ

املاء دون تعوي�ص االأمالح املفقودة من اجل�سم.

اأعرا�س الت�شنُّجات احلرارية

تقلُّ�سات موؤملة يف ع�سالت ال�ساق اأو الذراع اأو البَطن.  

َعرَق غزير وَعَط�ص �سديد.  

ماذا تفعل ملُعاجلة الت�شنُّجات احلرارية؟

ارخاء املالب�ص.  

تناول َم�رشوبات َغنيَّة باالأمالح اخلفيفة.  

اال�سرتاحة يف مكان بارد.  
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ماذا تفعل ملُعاجلة �رشبة ال�شم�س؟

بَة ال�َسْم�ص ال�سابقة، اطلب العناية  اإذا ظهرت على طفلك اأٌي من عالمات �رشَ
مُ�ساَعَدة الطبية، احر�ص على تغطية طفلك  الطبية العاجلة. اأثناء انتظار و�سول امل
مبالب�ص رطبة باردة. ووا�سل حماولة اإعطاء طفلك كميات قليلة من ال�سوائل ــ ال 

�ِسيَّما اإذا كان الطفل فاقد الوعي وغري قادِر على البَْلع.

وقاية نف�شك من احلرارة

 اأ�سباب الأمرا�س الناجتة عن احلرارة

حَتدمُث االأمرا�ص الناجتة عن احلرارة، التي ترتاوح بني �رشبة ال�سم�ص اخلفيفة والطفح 
اجللدي ال�سديد، عندما يَعَجز ج�سمك عن تربيد ذاته. بينما ترتفع درجات حرارة الهواء، 

رَق  يحافظ ج�سمك على برودته من خالل تزويد اجللد بال�سوائل. عندما ال يكون العََ
كافياً لتربيد ج�سمك، ترتفع درجة حرارة اجل�سم وقد تمُ�ساب باملر�ص. امنع التعرُّ�ص 

لالأمرا�ص الناجتة عن احلرارة من خالل:

تنظيم ممار�سة االأن�سطة يف الهواء الطلق خالل االأوقات االأكرث برودة من    
اليوم، قبل ال�ساعة 10 �سباحاً وبعد ال�ساعة 4ع�رشاً.  

ْب املاء    تكرِّرَة و�رشمُ اأخذ فرتات ا�سرتاحة ممُ  
اأو ال�سوائل اخلالية من الكافيني   
كل 15 اإىل 20 دقيقة، حتى لو   

ر بالَعَط�ص اأثناء ممار�سة    مل ت�سعمُ  
االأن�سطة يف االأماكن املَك�سوفة.  

ارتداء مالب�ص خفيفة الوزن، فاحتة     
اللون، وا�سعة القيا�ص.  

حماية نف�سك من اأ�سعة ال�سم�ص با�ستخدام قبعة اأو مظلَّة عري�سة     
احلواف. ال تن�ص ا�ستخدام الدهان الواقي من اأ�سعة ال�سم�ص ال�سارة.  

تعري�ص نف�سك تدريجياً للطق�ص احلار حتى يتمكن ج�سمك من التكيُّف مع    
احلرارة.  
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اأعرا�س �رشبة احلَرّ

عدم و�سوح الروؤية ودَوار وَغثَيان  

ع اجللد زيادة �سخونة وجفاف وتبَقُّ  

ا�سطراب ذهني  

هذيان وت�سنُّج �سامل وفمُقدان وعي  

  تَوقُّف القلب واجلهاز التنف�سي

ماذا تفعل ملُعاجلة �رشبة احلَرّ؟

ا�ستدع فوراً خدمات الطوارئ الطبية )داخل اأحياء ال�َسَكن يف اأرامكو     
ال�سعودية، ات�سل بالهاتف رقم 110، يف االأحياء ال�َسَكنية االأخرى، ات�سل فوراً    

بالهاتف رقم 997(.  

مُ�ساب اإىل مكان بارد وظليل. انقل امل  

َكَعبات الثلج يف ِقما�سة نظيفة،   مُ�ساب مبفارِ�ص رطبة اأو �َسْع ممُ َغِط ج�سم امل  
مُ�ساب لتربيد اأوعيَة الدم الكبرية. نمُق امل مُ�سغّي وكاحلّي وعمُ ثم �سعها على ر  

مُ�ساب فاقداً للوعي. �ص والنَْب�ص اإذا كان امل راِقْب التنفُّ  

�ساْب اإذا مل ت�سعر بنب�سات قلبه، وفقط   قمُْم باإجراء اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة للممُ  
َّباً على ذلك. َدر نت ممُ اإذا كمُ  
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 الإنهاك احلراري
يحدمُث االإنهاك احلراري عندما يتعرَّ�ص الفرد للحرارة لفرتة طويلة من الوقت، وتف�سل 
وظائف اجل�سم يف تربيد ذاته ب�سبب النق�ص احلاد يف �سوائل اجل�سم وبع�ص االأمالح 

املعدنية ال�رشورية، مثل ال�سوديوم والبوتا�سيوم. اإذا مل يمُعالَج االإنهاك احلراري، قد 
يوؤدي ذلك اإىل حدوث ممُ�سِكالت �سحيَّة َخِطرَة.

اأعرا�س الإنهاك احلراري

َعرَق غزير  

برودة ورطوبة و�سحوب البَ�رشَة   

قيء  

تَوتُّر وا�سطراب واإغماء و�َسْعف م�ستوى     
الرتكيز الذهني  

ماذا تفعل ملُعاجلة الإنهاك احلراري؟

مُ�ساب اإىل مكان بارد    نقل امل  
وظليل.  

تناول ال�سوائل عن طريق الَفْم     
)ن�سف فنجان من املاء كل 15     

دقيقة(.  

َخلع اأو تفكيك املالب�ص ال�سّيقة.  

و�سع ماء بارد على اجللد.  

�رضبة احلَّر
حتدمُث �رشبة احلَّر عندما تف�سل وظائف تنظيم درجة احلرارة يف اجل�سم. يوؤدي ق�سور 

َعة ارتفاع درجة حرارة  مُخ اإىل وَقْف اإفراز الَعرَق و�رشمُ مركز تنظيم درجة احلرارة يف امل
اجل�سم فوق 40 درجة مئوية )104 فهرنهايت(. عند هذه الدرجة العالية من احلرارة، 

ر�َسة للتلف والَعجز. تمُ�سبِح االأع�ساء احليوية عمُ
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ال ت�سمح اأبداً الأطفالك بال�سباحة بَعْد    
با�رشَة. تناول الطعام ممُ  

تاأكد اأنك واأطفالك ترتدون املالب�ص    
�سة لل�سباحة، فارتداء مالب�ص   مُخ�سَّ امل  

ف�سفا�سة قد يمُ�ساِعد على الغرَق.  

 قواعد ال�سالمة يف اأحوا�س ال�سباحة
 املنزلية

مَُعّد وجود حو�ص �سباحة يف فناء منزل نذيراً بوقوع حادث غرَق لالأطفال ال�ِسغار.  ي
ِكن الأ�سحاب اأحوا�ص ال�سباحة  باالإ�سافة اإىل قواِعد ال�سالمة يف االأحياء ال�سكنية، يمُ

م اأقل  �ساعدة على َجْعل اأحوا�ص ال�سباحة يف منازِلهمُ اتخاذ االحتياطات التالية للممُ
خطراً:

ال ت�سَمح لالأطفال باالقرتاب من منطقة     
حو�ص ال�سباحة دون اإ�رشاف من �سخ�ص بالغ    

وم�سوؤول.  

احر�ص على تطويق حو�ص ال�سباحة   
يف منزلك ب�سياج ال يقل ارتفاعه عن 1،7     

قاوَِمة لَِعبَث االأطفال.   مرت، مع بوابة باأقفال ممُ  
يجب اأن يكون الِقفل ذاتي الغلق ويو�سع     
اأعلى البوابة لِيَ�سعمُب على االأطفال    
الو�سول اإليه. ال ترتك اأبداً بوابة منطقة   

حو�ص ال�سباحة َمفتوَحة.  

حافظ على املنطقة خارج ال�سياج خالية     
من الكرا�سي والطاوالت واملنا�سد التي قد    
تمُ�ساِعد االأطفال على الت�سلُّق فوق ال�سياج    

ومن ثم الدخول اإىل حو�ص ال�سباحة.  

�سع معدات االإنقاذ، مثل اخلمُّطاف، بجوار حو�ص ال�سباحة.  

رب من حو�ص ال�سباحة. �سع جهاز الهاتف واأرقام هواتف الطوارئ بالقمُ  
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ال�سالمة من اأخطار املاء
ال�شالمة يف اأحوا�س ال�شباحة

قواعد ال�سالمة يف اأحوا�س ال�سباحة      
التابعة لالأحياء ال�سكنية

اتبع قواعد ال�شالمة املُِهَمة التالية ِعنْد 
ا�شتخدام حو�س ال�شباحة يف َحيَّك 

ال�شكني:

التزم بتعليمات عامل االإنقاذ املناوب.  

راقبَة يف حو�ص ال�سباحة اأو قريباً منه. َعنيَّ    ال ترتك االأطفال اأبداً دون ممُ  
راِقبني مناوبني. ال تعتِمد على طفل   اأ�سخا�ساً بالغني م�سوؤولني وقادِرين َكممُ  

كبري يف القيام باالإ�رشاف الكايف.  

راِقبي االإنقاذ يف االإ�رشاف على اأطفالك. ال تعتِمد على ممُ  

تقيَّد بعالمات التحذير واإعالنات التنبيه حول حو�ص ال�سباحة.  

تاأكد من عدم دخول االأطفال اإىل اأحوا�ص املياه ال�ساخنة.  

َعلِّْم اأطفالك العادات اجليدة لل�سالمة من اأخطار اأحوا�ص ال�سباحة، مثل عدم     
اجلَري اأو الَغط�ص اأو التدافع اأو الَقفز على االآخرين.  

ِكن اأن يَغرَقوا الأنهم تلّقوا درو�ساً يف ال�سباحة   ال تفرت�ص اأبداً اأن اأطفالك ال يمُ  
اأو الأنهم ي�ستخدمون و�سائل الطفو.  

ال تعترب اأن و�سائل الطفو واالألعاب املَنفوخة بالهواء، مثل اأجنَِحة املاء اأو حتى    
مُعتَمدة، بديالً عن اإ�رشاف الِكبار. و�سائل الطفو امل  

ال ت�سمح لالأطفال باللعب وكاأنهم يغرقون يف املاء، فقد يوؤدي االإنذار الزائف    
ل حالة طوارئ حقيقية ويمَُعرِقل جهود االإنقاذ. اإىل جتاهمُ  

ْمق املاء 1،5 مرت   ال ت�سمح بالَغو�ْص من جانب حو�ص ال�سباحة اإال اإذا كان عمُ  
على االأقل.  
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راِفق، وال تَ�سبَح اأبداً مبفردك. ا�سبَح دائماً مع ممُ  

مُراقبة. ال ت�سبَح اإال يف املناطق اخلا�سعة لالإ�رشاف وامل  

تعرَّف اإىل االأحوال اجلّوية وتوقمُعات الطق�ص يف منطقتك. تَوّقف عن ال�سباحة    
عند ظهور اأوىل عالمات �سوء الطق�ص واخرج فوراً اإىل ال�ساطئ.  

راِقب االإنقاذ وامتَثِل جلميع حتذيراته. ا�ستِمع دائماً اإىل ن�سائح ممُ  

ات الَغو�ص اأثناء وجودك يف املاء. ابَق بعيداً عن االأر�سفة والدعائم وَمن�سّ  

انتبه لوجود االأحياء املائية، فقد تكون النباتات اأو احليوانات خِطرَة.  

ال حتاول ال�سباحة َعك�ْص التيار اإذا واجهت تياراً �سديداً، وا�سبَح تدريجياً بعيداً    
عن التيار من خالل ال�سباحة متقاِطعاً معه.  

ابق �ساملاً على ال�ساطئ

مُبا�رِش بني ال�ساعة 10 �سباحاً   احِم جلدك. قلل من تعر�سك ل�سوء ال�سم�ص امل  
وال�ساعة 4 ع�رشاً، عندما تكون اأ�سعة ال�سم�ص يف اأوج �ِسَدتها. ا�ستخدم    

دائماً الدهان الواقي من اأ�سعة ال�سم�ص ال�سارة، املحتوي على عامل وقاية ال    
.)SPF-15( يقل عن 15 درجة  

ر   تكرِّرَة، حتى لو مل ت�سعمُ نتِظَمة وممُ ا�رشَْب كمية وفرية من املاء ب�سفة ممُ  
بالَعَط�ص.  

ا�ستخدم و�سائل حماية العينني. اخرت    
النظارات التي متت�ص ٪90 على االأقل    
من اأ�سعة ال�سم�ص فوق البنف�سجية    

.)UV(  

ا�ستخدم و�سائل حماية القدمني. قد    
تمُ�ساب القَدمان باحلروق من جّراء    

حرارة الرَْمل اأو تمُ�ساب باجلروح ب�سبب    
تناثمُر �سظايا الزمُجاج على االأر�ص.  
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م بدورات   َعلِّْم اأطفالك مبادئ ال�سباحة، واحلِقهمُ  
التدريب على ال�سباحة عند بلوغهم 3  �سنوات    

ْمر تقريباً. من العمُ  

مو الرعاية وَجلي�سات   يجب اأن يتعلَّم ممُقدِّ  
االأطفال اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة.  

ة    مُدَمَ احفظ اأجهزة ت�سغيل االأقرا�ص امل  
مُِعدات الكهربائية    )�سي دي( والراديو وامل  

االأخرى بعيداً عن حو�ص ال�سباحة.  

ال ت�سَمْح لالأطفال ذوي ال�سعر ال�سائب والطويل باالقرتاب من م�سارِف مياه    
حو�ص ال�سباحة، فقد تت�سبَّب قوة ال�سفط يف انح�سار ال�سعر اأو اجلِ�ْسم، ومن    

م اأو يرتدون غطاء الراأ�ص اخلا�ص   ثَمَّ الغرق. تاأكد من اأنهم يربطون �َسعرَهمُ  
بال�سباحة.  

احرِ�ْص على اإبعاد االأطفال َعْن حو�ص ال�سباحة عند هبوب العوا�سف الرَعديَّة.  

ال�شالمة على ال�شاطئ
ط لق�ساء يَوم على ال�ساطئ،  ْنت تمُخطِّ اإذا كمُ

اتبع االإر�سادات التالية لِ�َسمان �سالَمتك 
و�سالَمة عائلَتَك.

اعرف كيف تتجنَّب التعرُّ�ص للغرَق عند 
ال�ساطئ من خالل اتباع االإر�سادات التالية:

اأوالً وَقبل كل �سيء، يجب اأن تعرف    
اأنت وعائلتك مبادئ ال�سباحة، فمعرفة    
اأ�سول ال�سباحة هي الو�سيلة االأف�سل    
للِحفاظ على �سالمتك يف املاء وحوله.  

ارتد املالب�ص املمُخ�س�سة لل�سباحة. ال ترتد مالب�ص طويلة اأو ف�سفا�سة اأثناء    
ال�سباحة يف املاء، ذلك الأن ال�سباحة باملالب�ص االعتيادية ت�سيف مزيداً من    

الثقل وقد تمُزيد احتماالت الَغرَْق.  
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رافقيك يف ال�سيارة   تربمُط ِحزام ال�سالمة اخلا�ص بك، وتتاأكد اأن  جميع ممُ  
مُنا�ِسبَة، مِبَْن فيهم االأطفال ومبا يتنا�سب مع   ي�ستخِدمون و�سائل التثبيت امل  

م. كما هو مو�سح يف اجلدول التايل: م واأحجامهمُ اأعمارهمُ  

اأثناء ال�سياقة، تاأكد اأن:

تكون َحِذراً دائماً. انظر اأمامك وانظر    
يف املراآة وعاين مناطق انحجاب الروؤية    

ذ حذرك   )من فوق كتفيك( لكي تاأخمُ  
مُحتَملة. ماً من االأو�ساع اخلطرة امل ممُقدَّ  

وسيلة تثبيت الطفل الوزن / الطول عمر الطفل

ع مواجه  مقعد ر�سَّ
للخلف

مقعد مواجه لالأمام 
حلديثي امل�سي  

مقعد تعلية

حزام ال�سالمة املعتاد

حتى 9 كجم

9 كجم اإىل 18 كجم

اأثقل من 18 كجم اأو 
اأق�رش من 45، 1 مرت

اأثقل من 36 كجم واأطول 
من 45، 1 مرت

من الوالدة اإىل 9 اأو 12 
ً �سهرا

�سنة اإىل 4 �سنوات

4 اإىل 8 �سنوات

8 �سنوات واأكرث

تراِقْب حركة ال�سيارة التي اأمامك وال�سيارة التي اأمامها لكي تمُعطي نف�سك     
وقتاً اأطول للوقوف.  

عة املَ�سموحة. م املرور، خا�سة حدود ال�رشمُ حترتم جميع قواِعد ونمُظمُ  

ْب اأثناء ال�سياقة. مًُ الهاتف اجلّوال، ومتتنع عن االأكل اأو ال�رشمُ ال ت�ستخِدم اأبدا  

يجب تثبيت جميع االأطفال االأقل من 10 �سنوات اأو االأق�رش من 1،45 مرت يف املقعد 
اخللفي لل�سيارة بطريقة �سحيحة.
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 ال�سالمة املرورية
ال�شالمة يف املركبة

ال�سياقة املاأمونة تعني ال�سياقة بطريقة 
ِكن تفاديه.  وقائية لتجنُّب التعرُّ�ص حلادث يمُ
قد تمُزيد ال�سياقة الوقائية من قدرتك على 

م والتن�سيق  مُالَحظة والتفاهمُ التفكري وامل
وقدرتك على التحرك بني املَرَكبات. اتبع 

االإجراءات الوقائية التالية من اأجل �سياقة 
ماأمونة.

قبل بدء ال�سياقة، تاأكد اأنك:
قد ح�سلت على التدريب الالزم لل�سياقة.  

قد ح�سلت على رمُخ�َسة قيادة �سعودية �سارية املَفعول.  

عند ال�ستعداد لل�سياقة، تاأكد اأن:

ِعدات ال�سالمة يف ال�سيارة )مثل االإطارات االحتياطية وامل�سابيح   تعاين ممُ  
االأمامية واإ�سارات االنعطاف(.  

تفَح�ص وحتافظ على م�ستوى �سغط     
الهواء يف اإطارات ال�سيارة وفقاً ملوا�سفات    

مُنتَِجة. ال�رشكة امل  

د    حترِ�ص على تعديل ِمقَعدك بحيث يَبعمُ  
ِج�سَمك عن اإطار عجلة القيادة   

اإىل 15 �سنتيمرتاً وتكون قادِراً    مبَ�سافة 10    
على دَع�ص الَدّوا�سات بقوة واجللو�ص     

نت�ِسباً على املِقَعد. ممُ  

ت�سبط مرايا الروؤية اخللفية واجلانبية.  
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مدا�ساهما، ومن كفاءة عمل الفراِمل،    
ك الَعَجلتني، ومن �َسّد   ومن عدم تفكُّ  

لها. �ِسل�ِسلَة الدرّاجة وَعَدم تاآكمُ  

م املرور    التزم بجميع قواِعد ونمُظمُ  
ر اأن  عندما تركب درّاجتك. وتذكَّ  

الركوب على الدرّاجة يجعلك اأكرث    
ر�َسة للحوادِث من �سائق ال�سيارة   عمُ  

الذي يجل�ص داخل هيكل معدين.  

�سع الإر�سادات الإ�سافية التالية يف اعتبارك عند ركوب درّاجتك:

لما اأمَكن. مُزدَِحمة، كمُ جتنَّب ال�سوارع امل  

احِكم �سيطرتك على الدرّاجة ــ ال ت�ستعرِ�ص اأو تتمايل اأو تت�سابَق.  

لما   ْق اإىل اأق�سى يني ال�سارع، كمُ ْق يف اجتاه حركة املرور، ولي�ص َعك�سها. �سمُ �سمُ  
اأمكن.  

�ساة. �ص للممُ مُخ�سَّ ْق على ال�سارع، ولي�ص على الر�سيف امل �سمُ  

عة اأو تمُفتح اأبوابها ب�سكل   انتبه لل�سيارات الواقفة التي قد تنطلِق ب�رشمُ  
ممُفاجئ.  

كن يف �َسْف واِحد عند ركوب الدرّاجات مع اآخرين، واترمُك دائماً م�سافة طول    
ل درّاجة واأخرى. درّاجة بني كمُ  
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ا�ستخدم اخلوذة دائماً. ا�سرت اخلوذة التي ت�ستويف اأو تفوق مقايي�ص ال�سالمة    
نا�ِسب متاماً: يجب اأن تكون فوق احلاِجبني   الدولية. تاأكد اأن مقا�ص اخلوذة ممُ  

ذ االأربطة �سكل )V( عند رَبطها وتكون   مبِقدار اإ�سبَع اأو اإ�سبعني، يجب اأن تاأخمُ  
مُ�ستطاع. اأ�سفل االأذمُنني واأن تكون اأربطة اخلوذة َم�سدودَة عند َفتْح الَفْم قْدر امل  

اطلمُب اإ�سالح االأجزاء التالفة اأو البالية يف الدرَاجة فوراً، افَح�ص الدرَاجة    
من وقت الآخر للتاأكد من نظافة عواِك�ص ال�سوء وعدم  تلفها،     
ْمك    ومن ثبات املِقَعد  وارتفاع ِمقبَ�سّي املِقَود، ومن متانة االإطارين و�سمُ  



�شالمة ركوب الدرّاجات

الدرّاجات من الو�سائل ال�سائعة للتمرين واملرَح، 
ولكنها ال تخلو من اخلطر. فَكْم من حوادث 

خطرة وقَعت ب�سبب ا�سطدام الدرّاجات 
باملَرَكبات. و�سوف تمُ�ساِعَدك االإر�سادات التالية 

على الوقاية من مثل هذه احلوادث:

مُنا�ِسبَة حلجمك والغرَ�ص الذي تركبها من اأجلمُه. �َسْع يف    اخرت الدرّاجة امل  
اعتبارك  موا�سفات الدرّاجة من حيث الوزن واالرتفاع والت�سميم.  

مُزوَّدة مبمُِعدات �سالمة، مثل البوق واجلرَ�ص واملِ�سباح االأمامي   اخرت الدرّاجة امل  
والعواك�ص ال�سوئية حول الدرّاجة. احرِ�ص على وجود �َسّلة مل�ساعدتك على    

مُ�سرتيات، فهي تتيح لك القدرة على ا�ستخدام يديك يف ال�سيطرة على   نقل امل  
الدرّاجة.  
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ق واأنت حتت تاأثري االأدوية التي  قد تت�سبب يف اإ�سعاف قدرتك  ال ت�سمُ  
على الرتكيز.  

مُحتَملة. على �سبيل املثال، يتوّقع ال�سائق   تتعلَّم اأ�ساليب توّقع االأخطار امل  
ل يف   الوقائي اأن تنَحرِف �سيارة ت�سري خلف حافلة فجائياً لتتجاوز احلافلة وتدخمُ  

م�ساره.  

تاأكد من اأن �سائق اآخر يراك. ت�ستخِدم اآلة التنبيه عندما تكون غري ممُ  

َعتك يف النهار. َعتك يف الليل مبقدار اأقل من �رشمُ ف �رشمُ تخفِّ  

َعتك يف الليل اأو النهار لتفادي االأو�ساع اخلطرة، مثل الطق�ص   ف �رشمُ تخفِّ  
عة واالأطفال الذين يلعبون واإن�ساءات   مُت�سدِّ مُتقلِّب واالأر�سفة امل ال�سيء اأو امل  

مُنحنَيات التي حَتمُّد من   مُرتَفعات اأو امل مُزدَحمة وامل الطرمُق وعبور اجلِمال واملناطق امل  
الروؤية.  

رهقاً اأو يمُغالِبك النمُعا�ص. نت ممُ ْذ ِق�سطاً من الراحة اإذا كمُ تِقْف وتاأخمُ  



املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

ْن حذراً من انعطاف ال�سيارات.   كمُ  
ال تنزل اأبداً عن الر�سيف من     
نَعِطفة، ف�سائقو    اأمام �سيارة ممُ  
زون    مُنَعِطفة يمُركِّ ال�سيارات  امل  

م على انتهاز انتباههمُ  
مُنَعَطف، لذا   اأية فمُر�َسة الجتياز امل  

�ساة.  قد ال ينتبهون للممُ  

لما اأمكن ذلك. احرتم جميع   عات اأو َمناِطق العبور، كمُ اعربمُ من ِعند التقاطمُ  
مُ�ساة. انتَِظر اإىل اأن تتَوَقف جميع ال�سيارات اأو يخلو   اإ�سارات املرور وعالمات امل  

ع منها قبل النزول عن الر�سيف. التقاطمُ  

م على روؤيتك بو�سوح. ال تندفع م�رشعاً اإىل   احر�ص على روؤية االآخرين و�ساِعدهمُ  
ر   ال�سارع. وعلى ال�سائقني روؤيتك لتفادي اال�سطدام بك. لذا، يجب اأن تنظمُ  
مُزدَِحَمة. ارتد دائماً مالب�ص   با�رشَة ِعند عبور ال�سوارِع امل بعينيك اإيل ال�سائق ممُ  

ل ا�ستخدام َك�ّساف �سوئي ِعنْد    فاحِتَة اللون اأو عاِك�َسة لل�سوء. ويمُف�سَّ  
املَ�سي ليالً.  

انتَبِه الأنوار ال�سيارات الراِجَعة     
للخلف ِعنْد املَ�سي يف املَواِقف    

اأو املََمّرات القريبة منها. اأنوار رجوع    
ال�سيارة اإىل اخلَلْف تَدمُل على   

اجتاه حرِكتها. تَقْع حوادث َمواِقف    
مُ�ساة يف  ال�سيارات ِعندما يمُخِفق امل  

راقبَة ال�سيارات الراِجَعة اإىل    ممُ  
اخلَلْف اأو يمُخِفق ال�سائقون يف     
م  مُ�ساة َخلْف �سياراتهمُ عاينة امل ممُ  

َقبل الرجوع اإىل اخلَلْف.  
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�شالمة املُ�شاة

ابق على الر�سيف. يف حالة عدم وجود ر�سيف، ام�ص على اجلانب االأي�رش    
من  الطريق، بحيث تكون اإىل اأق�سى الي�سار َقْدر االإمكان، ومواجهاً      

         حركة ال�سيارات.

مُراَقبة   ر يَ�ساراً، ثمُم َييناً، ثمُم يَ�ساراً مرة اأخرى مل قبل النزول عن الر�سيف، انظمُ  
ر بعينيك اإىل   مُراَقبة ال�سيارات املارة. انظمُ ر من فوق كتفيك مل حركة املرور. انظمُ  

با�رشة للتاأكد من اأنهم يرونك، الأن روؤيتك لل�سائق ال تعني    ال�سائقني ممُ  
بال�رشورة اأنه يَراك.  
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مُ�ساة الأخطار احلركة املرورية. ويتعرَّ�ص االأطفال على وجه اخل�سو�ص  يتعرَّ�ص ِمثلَك من امل
ْمر �َسنة اإىل 12 �َسنة لالأخطار عند مرورهم  بني ال�سيارات. اأنت م�سوؤول عن  من عمُ
م. َعرِّف اأطفالك بالطريق ال�سحيح  تعليم اأطفالك كيفية احلِفاظ على �سالمتهمُ

مُ�ساة ال�ساملني: ليكونوا من امل

الِفاً اأنظمة ال�سري اأو   ال مت�ص اأبداً بني ال�سيارات الواِقفة اأو تعربمُ الطريق خممُ  
اإ�سارات املرور ال�سوئية.  

ه املِقَود بو�سع يديك على ِمقب�َسيه، اإال ِعند اإعطاء االإ�سارة يف حالة   وَجِّ  
غادرة املَوَقف. االنعطاف اأو الوقوف اأو ممُ  

ال ت�سَمح بركوب �سخ�ص اآخر َمعك على الدرّاجة اأو حتِمل عليها اأ�سياًء كبرية    
مُنك. احلَجم، الأن كال الَو�سعني قد يحجبان روؤيتك ويت�سببان يف اختالل تواز  

ر وا�ستِمع قبل الدخول اإىل �سارع من الر�سيف اأو طريق   ِقْف وقوفاً تاماً، وانظمُ  
خا�ص اأو مَمَْر جانبي. قد ال يراك ال�سائقون.  

عند الركوب اأثناء الظالم، ارتد مالب�ص فاحِتَة اللون اأو عاِك�َسة لل�سوء.  

ْن ممُ�ستعداً ال�ستخدام الفراِمل ِعند التقاطعات، توقف عن تدوير دوا�ستي   كمُ  
ال�رشعة ِعند االقرتاب من التقاطعات. انزِل عن الدرّاجة وام�ص بجانبها َعرب    

مُزدَِحمة، مع عدم اخلروج عن مناِطق العبور واخلطوط البي�ساء. ال�سوارع امل  



املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

املُعاجَلَة:

ِكن  مُغْم اأن هذا النوع من احلروق عادةً ما يمُ ر
عاجَلته باالإ�سعافات االأولية الب�سيطة، اإال  ممُ

مُ�ساب باحَلَرق يحتاج اإىل عناية طبية  اأن امل
تّداً على م�ساحة  خا�سة اإذا كان احلَرق مممُ

كبرية من اجل�سم. اإذا كان احلرق اأ�سغر من 
ِكنك ممُعاجلته بالطريقة  حجم َكّف اليد، يمُ

التالية:

مُ�ساب يف ماء بارد اإىل اأن يتوقف االأمل. �سع اجلزء امل  

التنظف احلرق، اأو ت�سع عليه مرهم طبي وال تلم�ص البثور.  
         

عالج ال�سدمة وارفع اجلزء امل�ساب اأعلى من م�ستوى القلب.  

حروق الَدرََجة الثالثة

ذ  ْمق التي تنفمُ تمُعرَف اأي�ساً باحلروق �سديدة العمُ
خالل طبقات اجللد، وقد تمُ�سيب الع�سالت 
واالأن�سجة االأخرى. هذا النوع من احلروق قد 

ل خطراً على احلياة. وقد يبدو اجلزء  يمُ�سكِّ
بيَ�ساً  �سَوداً اأو ممُ ماً اأو ممُ تفحِّ مُ�ساب ممُ امل

لَّداً. وممُ

املُعاجَلَة:

ا�ستدِع خدمات الطوارئ الطبية فوراً )ات�سل بالهاتف رقم 110من االأحياء    
ال�سكنية يف اأرامكو ال�سعودية، ورقم 997 من االأحياء ال�سكنية االأخرى(.  

مُ�ساب باملاء اإىل اأن يزول   مُ�ساَعدة الطبية، قمُْم بتربيد اجلمُزء امل اأثناء انتظار و�سول امل  
لت�ِسقة باجللد. ال ت�ستخِدم   ن ممُ مُ�ساب برفق اإذا مل تكمُ االأمل، ثم اخلع مالب�ص امل  

مُثلَّج. الثلج اأو املاء امل  
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اأ�سا�سيات االإ�سعافات االأولية
احلروق

حروق الَدرََجة الأوىل
تمُعرَف اأي�ساً باحلروق ال�سطحيَّة التي 

تمُ�سنَّف على اأنها حروق طفيفة. 
ويمُ�سيب هذا النوع من احلروق طبقة 
اجللد اخلارجية، فتمُ�سبِح موؤمِلَة وحمراء 

اللون. هذا النوع من احلروق عادةً ما 
ي�سَفى متاماً من تلقاء نف�سه، وقد 

عاجَلتك ال�سحيحة له يف اإمتام  تمُ�ساِعد ممُ
ال�ِسفاء.

املُعاجَلَة:

مُ�ساب. �َسْع ِقطَعة قما�ص   اأوقف عملية احرتاق اجللد من خالل تربيد اجلمُزء امل  
ثلَّجاً ــ اإىل   مُ�ساب يف ماء بارٍد ــ ولي�ص ممُ باردة ورطبة على احلًْرق اأو �سع اجلمُزء امل  

اأن يتال�سى االأمل.  

ات اأخرى على احلَْرق، لِكن احرِ�ص على تغطيته   ال ت�َسع َمراِهم اأو ممُ�ستح�رشَ  
ب�ِسمادة ممُعّقمة وغري ال�ِسقة اأو ِقطَعة ِقما�ص نظيفة.  

حروق الَدرََجة الثانية

ْمق متتَد  طة العمُ تمُعرَف اأي�ساً باحلروق متو�سِّ
اإىل طبَقة االأدمة حتت البَ�رشَة. وهذا النوع من 

احلروق يكون َم�سحوباً دائماً بالبثور التي قد 
ترتمُك ندوباً على اجلِْلد.
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املنزل     اإىل  معك  ال�سالمة  خـــــــــــذ 

اأعرا�س ال�شدمة

لوَّنة مَُقْع ممُ �سحوب وبرودة ورطوبة اجللد، وب  

نتِظم �ص �سعيف وغري عميق اأو عميق وغري ممُ تنفُّ  

تبَلُّد احلوا�ص  

َغثَيان  

املُعاجَلَة:

اإذا كان امل�ساب ال يعاين من اإ�سابة يف راأ�سه و/اأو عنقه و ال يعاين من ك�رش     
يف الورك اأو يف عظام اأي من القدمني فيجب اأن ت�سعه على ظهره واأن ترفع     

�ساقيه مبِقدار 20 اإىل 30 �سنتيمرتاً.  

مُ�ساب، فيجب و�سعه بحيث يكون     اإذا كانت االإ�سابة يف راأ�ص اأو عنق امل  
م�ستلقياً على ظهره، وال حتركه ما مل يكن يف بقائه خطراً مبا�رشاً على حياته.  

 
اإذا كان امل�ساب يتقياأ، فيجب و�سعه بحيث يكون م�ستلقياً على جانبه     

لت�سهيل خروج القيء من فمه.  

اإذا كان امل�ساب يجد �سعوبة يف التنف�ص، فيجب و�سعه بحيث يكون �سبه     
م�ستلقي على ظهره.  

مُ�ساب ببطانية اأو ِغطاء خفيف. احرِ�ص على تغطية امل  

ة( الختناق )الَغ�شَّ
يجب على االأ�سخا�ص الِكبار امل�سوؤولني عن رعاية 

االأطفال تلّقي التدريب ال�سحيح على االإ�سعافات 
�ساَعدة االأطفال. يختَلِف  نوا من ممُ االأولية لكي يَتَمكَّ
التدريب ال�سحيح على االإ�سعافات االأولية باختالف 

ْمر الِطفل. عمُ
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ال�سدمة ال�سديدة يف الوفاة )ال �َسَمح اهلل(. 
مُ�ساب اأية َم�رشوبات. اطلمُب  اوِل اإعطاء امل ال حتمُ

مُ�ساَعدة الطبية فوراً. امل



مُ�ساب دون     احر�ص على تغطية اجلمُزء امل  
�سغط ب�سمادات جافة ممُعقَمة اأو      
مفر�ص جاف نظيف اإذا كان احلرق كبرياً.      

وال تغ�ِسل اأو مت�َسح اأو تمُدِهن اأو تفقاأ البثور.  

عاجَلة ال�سدمة وارفع اجلمُزء     احرِ�ص على ممُ  
مُ�ساب فوق م�ستوى القلب. امل  

نت   مُ�ساب وقمُْم باإجراء اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة اإذا دعت احلاجة وكمُ �ص امل راِقب تنفُّ  
َّباً على ذلك، اإىل حني و�سول خدمات الطوارئ. در ممُ  

احلروق الكيميائية

اإذا َحَدث َحْرق ب�سبب مادة كيميائية، ات�سل 
فوراً بالهاتِف رقم 110 اأو 997. اإذا َحَدث اأن 

تالم�ست مادة كيميائية �سارة مع اجللد، 
مُ�ساب مباٍء جارٍ اإىل اأن ت�سل  اغ�سل اجلزء امل

خدمات الطوارئ الطبية.

قد تنبِعث اأبخرة من املواد الكيميائية ــ 
حتى لو مل ت�سمها ــ فاحر�ص على نقل 

مُ�ساب ب�سمادة  مُ�ساب اإىل حيث الهواء الَطْلق. بعد غ�سل احلرق باملاء، غط اجلزء امل امل
غري �ساغطة اأو ال�ِسقة.

اإذا كان احلرق ب�سبب تالممُ�ص مع مادة كيميائية جافة اأو َم�سحوقة، ام�ِسح هذه املادة 
ة ال تَِقْل عن 30 دقيقة. مُدَّ ّفاز قبل غ�سل احلرق مل عن اجللد بيٍد ممُغطاة بقمُ

مُ�سابة باملاء اجلاري  اإذا َحَدث اأن تالم�ست املادة الكيميائية مع العني، اغ�ِسل العني امل
ة من 20 اإىل 30 دقيقة، مع ترك الَعنْي َمفتوَحة. مُدَّ فوراً مل

ال�شدمة

مُ�ساب بحرق �سديد من ال�سدمة، فقد تت�سبب  عاجَلَة ال�سخ�ص امل احرِ�ص دائماً على ممُ
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لل�َشغط َخْم�س َمرَّات على ال�َشْدر

نمُق.  �َسع الرَ�سيع بني �ساِعديك، وا�سنِد الراأ�ص والعمُ  

اقلِْب الرَ�سيع على ظهره، وا�سنِد �ساِعدك على فخذك. حاِفظ على انخفا�ص    
راأ�ص الرَ�سيع عن م�ستوى ال�َسْدر.    

�َسع اإ�سبََعك البِن�رشَ على َعظَمة الَق�صْ لَدى الرَ�سيع اأ�سفل قليالً من    
  . م�ستوى احلَلََمة. �َسع اإ�سبََعيك الو�سطى وال�سّبابة، ثم اإ�سبََعك البِن�رشَ  
ارَفع  البِن�رشَ وا�سَغط بالو�سطى وال�سّبابة. اإذا �سَعرت بوجود �ِسْن     

، َحرِّك اإ�سبَعيك برفق اإىل االأعلى. بارِز يف نهاية َعظَمة الَق�صْ  

ف   ْمق نِ�سْ ل �َسغطة بعمُ ا�سَغط َخْم�ص َمرَّات على ال�َسْدر، يجب اأن تكون كمُ  
�سنتيمرت تقريباً.  

ن حالة الرَ�سيع اأو الِطفل ال�َسغري، ا�ستَدع خدمات الطوارئ الِطبيَّة  اإذا مَلْ تتَح�سَّ
فوراً )اتَ�ِسل بالهاتِف رَقم 110 من اأحياء ال�َسَكن يف اأرامكو ال�سعودية، اأو الرَقم 997 

َّباً َجيداً، قمُْم باإجراء اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة. َدر نت ممُ من االأحياء االأخرى(. واإذا كمُ

الت�َشمُّم

م: اإذا َحَدث ت�َسمُّ

مُ�ست�سفى )اتَ�ِسل   ابق هادئاً وات�ِسل بامل  
بالهاتِف رَقم 110 من اأحياء ال�َسَكن يف    

اأرامكو ال�سعودية، اأو الرَقم 997 من    
االأحياء االأخرى(.  

ر يف بالَغك ا�سم املادة ال�سامة   اذكمُ  
مُبتلَعة والوقت   وِكميَّة ال�ِسموم امل  

م. ْمر ووزن ال�سخ�ص املَ�سموم وظروف الت�سمُّ م وعمُ الذي حدث فيه الت�سمُّ  

اتبَع تعليمات الطوارئ الطبيَّة.  

ال تمُرِغم الِطفل على التقّيوؤ ما مَلْ يمُطلَب ِمنك ذلك. قد يت�سبب التقّيوؤ يف    
َر اإذا ابتمُلَِعت املادة ال�سامة.  املزيد من ال�رشَ  
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ً للطفل الأكَب من �سنة واحدة، اإذا كان واعيا

تكرِّرَة على البطن، وتمُعرَف غالباً مبناورة  مُختَ�سون باإجراء �سغطات قوية ممُ يو�سي امل
هيملت�ص.

ال�شغط على البطن

مُ�ساب.  ِقْف خلف امل  

مُ�ساب بذراعيك. َطوِّق ِخ�رشْ امل  

اقب�ص اإحدى يديك، �َسْع ِمف�َسل االإبهام يف     
مُ�ساب،    َّة امل اليد  املَقبو�سة اأعلى قليالً من �رشمُ  

ام�ِسك قب�ستك بيدك االأخرى.  

ابداأ ب�سغطات �رَشيَعة اإىل الداخل واخلارج حتى     
مُ�سبِّب لالختناق اأو يفقد الطفل وَعيمُه. يَتِْم اإخراج اجلِ�ْسم امل  

ً للر�سيع اإذا كان واعيا
ا�رشَب َخْم�ص َمرَّات على الظهر وا�سَغط َخْم�ص 

َمرَّات على ال�َسْدر.

لل�رشب خم�س مرات على الظهر:

ام�سك َفّك الر�سيع باإبهاَمك واأ�سابَِعك.  

نمُق الرَ�سيع من اخللف.    ا�سنِد راأ�ص وعمُ

ه اإىل اأ�سَفل على  اقلِب الرَ�سيع بحيث يكون وَجهمُ  
نخِف�ساً عن ممُ�ستوى �َسدره، ثم ا�سنِد    �ساِعَدك ويكون راأ�ص الرَ�سيع ممُ  

نمُق الرَ�سيع بتثبيت الَفّك بقوة.  �ساِعَدك على َفخذك. ا�سنِد راأ�ص وعمُ  

ا�رشَب َخْم�ص َمرَّات على املَنِطقة بني َعظَمتّي الكتفني.   
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-2  ا�شتدعاء الطوارئ الطبية

مُ�ساب، اتبع نظام اإبالغ خدمات الطوارئ الطبية فوراً واطلمُب من  اإذا مَلْ يَ�ستِجب امل
�سخ�ص اآخر االت�سال بـ )الهاتِف رَقم 110 من اأحياء ال�َسَكن يف اأرامكو ال�سعودية، اأو 

ناك اأحد َغريك. ن همُ الرَقم 997 من االأحياء االأخرى( اأو افَعل ذلك بنف�سك اإذا مَلْ يَكمُ

-3  رعاية املُ�شاب

ل   �ص اأم ال، َعدِّ ِكنك التاأّكد من اأنه يتنفَّ مُ�ساب اإىل اأ�سفل وال يمُ اإذا كان وَجه امل  
مُكبَتيك مواجهاً رَديَفّ   وَ�سعه بحيث يَرقمُد على ظهره من خالل الركوع على ر  

مُ�ساب.  وَكتَِفَي امل  

مُ�ساب و�َسع   افرِد �ساَقّي امل 	•
ذراعه القريب منك َفوق    
َدداً   راأ�سه، والذراع االآخر مممُ  

بجانِب ِج�سمه.  

مُ�ساب واليد االأخرى على رَدفه، ودَحرِج   نمُق امل �َسْع اإحدى يديك حتت راأ�ص وعمُ  
مُ�ساب بكاِمله جتاهك. ِج�سم امل  

ازياً جِلِ�سمه. مُ�ساب البعيد َعنك حممُ �َسْع ذراع امل  

)ب( ُقْم باإجراء الفحو�س التالية:

اأ ـ فتح َمرَى التنفُّ�س

مُ�ساب واإ�سبََعني من يدك االأخرى حتت اجلمُزء   �َسْع اإحدى يديك على َجبَهة امل  
مُ�ساب.  الَعظمي من ذَقن امل  

مُ�ساب اأو   مُ�ساب اإىل اخللف وارَفع ذَقنه. جتنَّب اإغالق َفْم امل قم باإمالة راأ�ص امل  
ال�َسغط على اجلمُزء اللنّي من اأ�سفل ذَقنه.  
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م. فيما يلي اإر�شادات الطوارئ لبع�س اأنواع الت�شمُّ

يف حالة ا�ستِن�ساق ال�سموم

مُ�ساب فوراً اإىل حيث الهواء الطلق. اإذا كان مكان احلادث ماأموناً، انقل امل  

افتح االأبواب والنوافذ.  

َّباً، ابداأ اإجراء اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة عند   َدر �ص واأنت ممُ مُ�ساب يتنفَّ ن امل اإن مَلْ يَكمُ  
ال�رشورة.  

يف حالة دخول ال�سموم يف العني

توا�ِسلَة. ة 15 دقيقة ممُ مُدَّ اغ�ِسل العينني من خالل َجرَيان املاء الفاتِر اإىل اخلارج مل  

ِكن الإثارة الَدْمع. مُ�ساب اأن يَطرِْف َعيناه الأطَول وقت مممُ اطلمُب من امل  

ال حتاول فتح اجلَفنني بالقوة.  

يف حالة تعرُّ�س اجللد لل�سموم

ة 15 دقيقة. مُدَّ مُلوَّثة وابداأ يف َغ�ْسل اجلِْلد باملاء اجلاري مل انزَع جميع املالب�ص امل  

خطوات املُعاجَلَة يف حالت الطوارئ

-1  ُمعايَنة مكان احلادث وفح�س املُ�شاب:

تاأّكد اأن مكان احلادِث ماأمون لك وجلميع 
د  مُ�ساب للتاأكُّ مُتواِجدين يف املكان، ثم افَح�ص امل امل
مُ�ساب واأ�ساأله:  من اأنه واعياً. اربت على َكتِْف امل

"هل اأنت بخري؟"
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ذ َمَعك َحقيبَة اإ�سعافات اأوليَّة اأثناء االإجازات العائلية. احرِ�ص على توفري  اأن تاأخمُ
مُ�ستلزمات التالية يف كل َحقيبَة اإ�سعافات اأوليَّة: امل

م َعقَّ �سا�ص ممُ  

�رشيط ال�ِسق  

تلَِفة �ِسمادات ال�ِسَقة باأحجام خممُ  

�ِسمادَة لَّينة  

رَة منا�ِسف ممُطهِّ  

ر دِهان ممُطهِّ  

ر )ِمثل بروك�سيد الهيدروجني( حَملول ممُطهِّ  

هايدروكورتيزون )1٪(  

اأ�سيتامينوفني و اأيبوبروفني  

َمالِقط  

ات حادَة َمق�سّ  

دبابي�ص اأمان  

اأكيا�ص ثَلْج جاِهزَة تمُ�ستخَدم َمرَّة واِحَدة  

ممُ�ستح�رشَ كالمني  

حول حول اأو اإيثيل الكمُ مِم�َسحات الكمُ  

ِمقيا�ص حرارة  

قمُّفازات بال�ستيكية )زَوجان على االأقل(  

َك�ّساف �سوئي وبطاريات اإ�سافية  

دَليل االإ�سعافات االأوَليَّة  
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ب ـ فَح�س التنفُّ�س

مُ�ساب.  �َسْع اأذمُنك على َفْم واأنف امل  

مُ�ساب وا�ست�سِعر حالة   ر اإىل �َسْدر امل انظمُ  
ة ثالث اإىل َخْم�ص ثوان. اإذا   مُدَّ �ص مل التنفُّ  

مُ�ساب ال يتنّف�ص، اعطه نََف�َسني   كان امل  
بَطيئني.  

مُ�ساب ب�َسَفتَيك، وا�سغط على اأنفه باإ�سبَعيك   احِكم تغطية واإغالق َفْم امل  
ة ثانية ونِ�سف اإىل ثانيتني. تَوّقف عن النَفخ بني االأنفا�ص   مُدَّ خ مِل الإغالقه، وانفمُ  

لل�سماح بخروج الهواء.  

د من دخول اأنفا�سك   خه للتاأكُّ مُ�ساب مع كل نََف�ص تنفمُ   الِحظ ارتفاع �َسْدر امل
يف �َسدره.  

ج ـ اإذا مل تكن هناك ا�شتجابة، اأبداأ اإجراء اإنعا�س القلب والرئتني

اإنعا�ص القلب والرئتني هو عبارة عن دورة مدتها دقيقتان يمُجرى للم�ساب      
َّ ذلك خم�ص مرات.    خاللهما 30 �سغطة على ال�سدر ونََف�سني، ويمُكرر  

ا�ستمر يف اإجراء اإنعا�ص القلب والرئتني حتى يبداأ امل�ساب يف التنف�ص اأو اإىل    
حني و�سول امل�ساعدة الطبية.  

تيَب مُعاجَلة يف حاالت الطوارئ، راِجع كمُ وللَمزيد من املَعلومات عن خطوات امل
التثقيف ال�ِسّحي اخلا�ص باالإ�سعافات االأولية.

حقيبة الإ�شعافات الأولية

تمَُعّد حقيبة االإ�سعافات االأولية جيدة التجهيز 
واملَحفوظة يف مكان قريب، �رشورة يف كل 

منزل كما اأن توفري املَواد الِطبيَّة قبل وَقت كاٍف 
يمُ�ساِعَدك على التعاممُل مع اأية حالَة طارِئة 
ِكن. يجب عليك توفري َحقيبَة  باأ�رشَع وَقت مممُ

اإ�سعافات اأوليَّة واِحَدة على االأَقل يف َمنزِلَك 
ْن َحري�ساً اأي�ساً على  ل �سيارة. كمُ وواِحَدة يف كمُ
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اأرقام هواتف الطوارئ الطبية

اأحياء ال�َسَكن يف جميع اأنحاء اململكة
997 الهالل االأحمر ال�سعودي  
998 املطافئ / الدفاع املدين  
999 ال�رشطة / االأمن العام  
993 حوادث املرور   

اأحياء ال�َسَكن يف اأرامكو ال�سعودية
110 االإ�سعاف / االإطفاء / االأمن 
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لالت�شال با�شتخدام الهاتف اجلّوال:

0110 ـ 872 ـ 03 املنطقة املركزية 
0110 ـ 572 ـ 03 املنطقة اجلنوبية 
0110 ـ 673 ـ 03 املنطقة ال�سمالية 

0110 ـ 285 ـ  01 املنطقة الو�سطى 
0110 ـ 427 ـ 02 املنطقة الغربية   



الـمـنـزل اإىل  مـعـك  الـ�سـالمـة  خـذ 


