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غسل اليدين

ميكن أن يساعد غسل اليدين عىل نح ٍو جيد عائلتك عىل تجنب نزالت الربد
واألنفلونزا واإلسهال وغريها من ال َعداوى ،مثل

كوفيد )COVID-19( 19-اتبع نصائح غسل اليدين هذه وعلّمها ألطفالك.
متى يجب غسل اليدين
اغسل يديك جيدا ً قبل:
• تحضري أو تناول الطعام
• العناية بجرح أو مساعدة مريض
• ملس أنفك أو فمك أو عينيك
وبعد:
• استعامل املرحاض
• تنظيف املنزل
• تغيري حفاضات األطفال

اليدين ببعضهام البعض.

• ملس حيوان أليف أو حيوان أو ملس طعامه أو فضالته

 .5جفّف يديك جيدا ً مبنشفة (فوطة) نظيفة وجافة أو دعهام يجفان يف
الهواء.

• التعامل مع اللحوم أو السمك أو البيض

عند عدم توفّر املاء والصابون ،استخدم معقّم لليدين

• استخدام منديل (أو منديل ورقي) ملسح أو متخيط أنفك أو أنف
طفلك

• قم برشاء معقّم لليدين يحتوي عىل الكحول ،مثل بيوريل (،)Purell
لغسل يديك عند عدم توفر املاء والصابون .تأكد من أن ملصق معقّم
اليدين يذكر أنه يحتوي عىل ٪ 60من الكحول عىل األقل.

• اللعب يف الخارج

• العطس أو السعال
• العناية بجرح أو مساعدة مريض
• ملس نفايات
• بعدما تبدو يديك متسختني
اغسل يديك حتى أكرث من املعتاد إذا كنت مريضً ا.
كيفية غسل اليدين
يشمل غسل اليدين الصحيح الصابون واملاء والفرك .اتبع هذه الخطوات
الرئيسية:
 .1بلّل يديك مبياه جارية نظيفة .ميكن أن يكون املاء دافئًا أو باردًا.
 .2ضع الصابون عىل يديك وافركهام حتى تتشكل رغوة .تأكد من فرك
األماكن التي “يصعب الوصول إليها” مثل ما بني األصابع وتحت
األظافر وظهر اليدين واملعصمني.
 .3افرك يديك ملدة  20ثانية عىل األقل.
 .4اشطف يديك عىل نح ٍو جيد تحت مياه جارية نظيفة خالل فرك
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• احتفظ بزجاجة منه يف السيارة وواحدة يف املدرسة واحرض واحدة
معك عند التن ّزه ،فهذا يساعد عىل تنظيف اليدين عندما ال تبدوان
متسختني.
• اقرأ امللصق ملعرفة كمية الجِل ( )gelالتي يجب وضعها يف يدك .افرك
يديك ببعضهام البعض عىل أن مترغ الجل ما بني األصابع ويف جميع
أجزاء يديك .داوم عىل الفرك حتى تشعر بأن يديك أصبحتا جافتني –
حوايل  20ثانية.
• راقب األطفال الصغار عن كثب عند استخدام معقّم اليدين واحفظه
بعيدا ً عن متناول أيديهم.
علّم أطفالك عىل ما ييل:
السعال داخل أذرعهم بدالً من أياديهم .هذا من شأنه
• العطس أو ُ
منع نرش الجراثيم.
• حافظ عىل نظافة أظافرهم.
• تأكد من أال يقومون بقضم أظافرهم.
seattlechildrens.org

غسل اليدين
• تأكد من إبقاء أياديهم وأصابعهم بعيدة عن أفواههم وعن أعينهم
وأنوفهم.
نصائح أخرى
• استخدم صابون مل ّون مصنوع خصيصاً لألطفال يأيت بعضه برائحة أو
أشكال ممتعة تجعل غسل أياديهم أم ًرا ممت ًعا.
• دع طفلك يغني أغنية قصرية مفضلة لديه أثناء قيامه باستخدام
الصابون .هذا يساعد عىل ضامن أخذهم الوقت الكايف لغسل أياديهم
جيدا ً .ج ّرب أغنية  ABCأو “.”Twinkle, Twinkle Little Star
• امدح طفلك لتذكّرِه غسل يديه أو القيام بذلك عىل نحو جيد.

ملعرفة املزيد

• seattlechildrens.org
• مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك
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سيقوم مستشفى سياتل لألطفال بتوفري هذه املعلومات بصيغ بديلة عند الطلب .اتصل بـ  Marketing Communicationsعىل الرقم .206-987-5323
متت مراجعة هذه النرشة من ِقبل الطاقم الطبي يف مستشفى سياتل لألطفال .إال أن احتياجات طفلك فريدة .قبل الترصف عىل أساس هذه املعلومات أو
االعتامد عليها ،يرجى التحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك حولها.
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