
 النقاط الرئيسية ألسس النظافة لدى

عامل الزراعة املوسمية

 واالتحاد األوريب للحامیةاملدنیة وعملیات (BMZ) یتم متویل مرشوع املراكز االجتامعیة و املبادرات املحلیةلتطویر الخدمات االجتامعیة لشؤون الالجئین واملجتمعاتاملضیفة يف تركیا من قبل وزارة االتحاد األملاين للتعاوناالقتصادي والتنمیة
 إناالراء التي یتم التعبیرعنھا يف ھذا املرشوع ال تعكسبأي حال من األحوال الرأي الرسمي لالتحاد األوريب. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)  ویتم تنفیذهمن قبل (ECHO)املساعدة اإلنسانیة

.ووزارة االتحاد األملاين للتعاون االقتصادي والتنمیة . كامأن األطراف املوكلة يف التنفیذ لیست مسوؤلة عن أياستخدام للمعلومات التي تحتویھا ھذه الوثیقة

 أهمية
 النظافة

: األساسية



 يجب علينا املحافظة عىل النظافة الشخصية و التغذية

 و نظافة املكان لحامية صحتنا  و صحة عوائلنا

 اهمية مراعاة  قواعد النظافة للحامية من أرضار

 امليكروبات التي نتعرض لها من الوسط املحيط بنا و من

الكائنات الحية الدقيقة التي تنتج من أجسامنا
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1.نظافة اليدين و األظافر

 أليدين من أكرث أالعضاء املعرضة للتالمس  مع الوسط الخارجي و امليكروبات . لذلك غسل اليدين باستمرار

مهم جدا يف  املحافظة عىل الصحة

 قبل البدء بطهي الطعام، وخالل الطهي و بعده

 بعد استخدام الحامم

 بعد السعال و العطاس

 عندما تأيت من الخارج

 بعد مالمسة القاممة

 بلل اليدين باملاء وضع الصابون عىل اليدين و دع

 الصابون يرغي، دعك داخل اليد و بني األصابع و فوق

 اليدين و املعصم  ملدة ال تقل عن ۲٠ ثانية تنشيف

اليدين مبنشفة نظيفة و جافة او مبنديل جاف

متى يجب غسل اليدين ؟

كيفية غسل اليدين ؟

 للحصول عىل أظافر صحية يجب قص األظافر مرة يف األسبوع  بشكل نصف هالل

 و يجب ان يكون مقص األظافر خاص لكل شخص عىل حدى، و ال يجوز مشاركته مع

أفراد العائلة
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٠۲ نظافة القدم

 ألن القدمني تبقى يف الغالب داخل الجوارب واألحذية ، فإنها تتعرق وتصبح موطًنا

  للكائنات الحية الدقيقة و هذا يسبب الفطريات و العديد من االمراض املعدية. و

: ألن صحة القدم مهمة جدا يف نظام الهيكل العظمي و صحتنا لهذا

 غسل القدمني يوميا. تنشيف القدمني و ما بني

 اصابع القدم جيدا بواسطة منشفة او بواسطة ماكنة

التجفيف

 تغيري الجوارب يوميا. و يفضل ارتداء الجوارب القطنية.جوارب النايلون

قد تزيد من انتاج البكترييا املوجودة يف القدم

قص اظافر القدم بشكل مستقيم
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 ٠٣ صحة الفم و األسنان ٠٣ صحة الفم و األسنان

 مشاكل صحة الفم و األسنان قد تسبب امراض القلب و الرشايني, امراض

 السكري, قد تسبب الوالدة املبكرة و بعض األمراض املعدية, و لهذا يجب

 املحافظة و العناية بصحة الفم و األسنان

 يجب تفريش األسنان مدة دقيقتني مرتني يف

 اليوم

تغيري فرشاة األسنان كل ثالثة أشهر

 الذهاب اىل طبيب األسنان مرتني يف السنة

تنظيف ما بني األسنان مرة كل يوم

عدم مشاركة فرشاة األسنان مع االخرين

التغذية السليمة

 استهالك الكيك, الشوكالتة, الكعك و األغذية

  التي تحتوي عىل سكر اقل ما ميكن

 االبتعاد عن املرشوبات الغازية و املرشوبات

التي تحتوي عىل السكر

اذهب اىل طبيب األسنان مرتني يف السنة

 تفريش األسنان مرتني يوميا دقيقتني عىل األقل

يف كل مرة

تغيري فرشاة األسنان كل ثالثة أشهر

 تنظيف ما بني األسنان بخيوط األسنان مرة يف

اليوم

: من أجل الحصول عىل أسنان صحية
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تفريش السطح الخارجي لألسنان

                                                                                                                                   للتنظيف الجيد لسطح  األسنان  يجب

تفريش السطح من األعىل اىل األسفل عرشة مرات

 و ينصح بتفريش األسنان خالل العرشون دقيقة

األوىل من  انهاء الطعام

٠1

٠۲

٠٣

٠٤ 

٠٥ 

تفريش السطح الداخيل لألسنان الخلفية

تفريش السطح العلوي  و أسطح املضغ لألسنان الخلفية

تفريش السطح الداخيل و الخلفي لألسنان األمامية

تفريش اللسان

الطريقة الصحيحة لتفريش األسنان
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                                                                        ٠٤ نظافة الجسم

٠٥ النظافة يف فرتة الدورة الشهرية 

                                                                                                                    االستحامم مرتني عىل األقل كل اسبوع

 تغيري الفوطة النسائية كل ثالث او اربع ساعات يف فرتة الدورة الشهرية. يف

حال استخدام الفوط القطنية يجب تغريها كل ساعتني و غيل الفوط باملاء

االستحامم واقفا يف فرتة الدورة الشهرية

تشطيف منطة املهبل يوميا باملاء الفاتر

 عدم استخدام الصابون و الشامبو اثناء تشطيف  املهبل ألنه يغري من

توازن املهبل

                ترجيح املالبس الداخلية القطنية و تغريها يوميا

 استخدام منشفة نظيفة بعد االستحامم و ارتداء مالبس.

 داخلية و خارجية  نظيفة. يف حال عدم االستحامم تنظيف

 منطقة تحت االبط باملاء و الصابون. عدم مشاركة احد يف

    املنشفة و الليفة
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٠٦ نظافة الشعر

 االستحامم مرتني يف االسبوع و تنظيف الشعر عىل األقل  مرة

 بالصابون او الشامبو

تخصيص االمشاط و تنظيفها بشكل متكرر باملاء و الصابون

قد يصيب الشعر و فروة الرأس طفيليات و أمراض مثل القمل و الجرب

 قمل الرأس يعيش و يتكاثر يف شعر االنسان, و يسبب حكة يف الرأس و مؤخرة الرأس, و هو عبارة عن

 طفيليات صغرية جدا سكنيةاللون ليس لها اجنحة

 ملعرفة وجود القمل يف الرأس او عدم وجوده يفّرق الشعر اىل خصل  ,و يتم تطبيق البلسم عىل كل خصلة

 من ثم متشيطها مبشط ذو أسنان ناعمة, و بعدها يتم مسح املشط بفوطة و فحصها , يف حال وجود حرشات

  سكنية قمل  او بيوض بيضوية سيبان يبدأ العالج

 تسمى بيوض القمل بالسيبان, وهي بيضوية و بيضاء, ميكن رؤية بيض القمل السيبان بشكل اسهل من

 رؤية القمل

 للعالج من القمل اذهب اىل الصيدلية و ارشح الوضع, قم باستخدام الشامبو او العالج املرخص الذي

 وصف لك. اقرأ طريقة استخدام املستحرض بحرص. ويجب اتباع التعليامت املذكورة

ان وجد القمل يف احد افراد األرسة يجب فحص بقية األفراد بنفس الطريقة املذكورة

 يجب عىل الشخص املصاب بالقمل ابالغ االشخاص الذين يتواجد معهم باألماكن العامة مثل العمل و املدرسة

يجب تطهري االدوات التي المست شعر الشخص املصاب بالقمل باملاء  املغيل

تنتقل عدوى القمل من خالل التقارب و استخدام االشياء املشرتكة

وجود القمل ال يدل عىل عدم النظافة. و هذا ينفي االعتقاد بأن القذرين هم من يصابو بالقمل

الحيوانات ال تنقل القمل

  ليس األطفال هم من يصابو بالقمل و الكبار ايضا قد يصابو

                                              ما يجب معرفته عن قمل الشعر
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٠٧ نظافة البيئة التي نعيش فيها

تهوية غرف املنزل مدة عرشة اىل خمسة عرش دقيقة كل صباح

تهوية املناطق الرطبة بشكل اكرب و تركها جافة

للحد من  تشكل البكترييا تنظيف املرحاض باملبيض و الفرشاه من ثم باملاء الوفري

 تهوية أغطية الرسير و الرشاشف و الوسادة بعد تغريها

بعد االنتهاء من التنظيف عدم ترك مناديل املطبخ رطبة, تنظيفها و تركها يك تجف

 قفل أكياس القاممة و وضعها يف سلة مهمالت مغلقة

 للمحافظة عىل صحتنا و صحة عائلتنا يجب املحافظة عىل نظافة  الطعام, نظافة

 املكان الذي نعيش فيه  و النظافة الشخصية. أهمية مراعاة قواعد النظافة

 للحامية من أرضار امليكروبات التي نتعرض لها من الوسط املحيط بنا و من

الكائنات الحية الدقيقة التي تنتج من أجسامنا

 ميكنك العثور أدناه عىل ما ميكن فعله لحل مشاكل النظافة العامة  اثناء

 االقامة  يف املستوطنات املؤقتة كالخيام و املنازل الجاهزة أثناء العمل يف الزراعة

املوسمية

 املحافظة عىل النظافة و العناية يف الخيام و الحدائق مهم جدا للصحة حتى لو

كانت االقامة مؤقتة

ا . نظافة املنزل و توصيات النظافة

 ب. أملعيشة و النظافة يف منطقة ألخيام و مناطق

أملعيشة املؤقتة
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                                                                          تهوية اماكن املعيشة باستمرار

 يف حال عدم تواجد املاء و الصابون بامكانكم تعريض البطانيات و املالبس للشمس من اجل

التعقيم ملدة قصرية

 غسل أواين الطهي كالطنجرة, املقالة, األطباق بعد استخدامها باملاء و الصابون و تركها يف مكان نظيف و معرّض

 للشمس يك تجف و املحافظة عليها يف مكان جاف مهم يف منع تكون امليكروبات

 ال ينبغي رمي النفايات البالستيكية يف الطبيعة,  دفن بقايا الطعام عىل عمق ال تستطيع الحرشات و الحيوانات

الوصول اليه

 لألشخاص الذين يرجحون حرق النفايات, أن يكون الحرق بعيدا عن منطقة الخيام, و أن تحرق يف مكان ال

يصل به الدخان اىل البرش فقد يسبب الدخان حاالت تسمم

 حفظ األطعمة يف مكان جاف و بارد,  رمي األطعمة الفاسدة مينع وجود الحرشات

ميكن استخدامه بعد غليه و تربيده

يف حال عدم وجود مياه نظيفة

 محيط الحديقة : استخظام مكانس لجرف األتربة, الغبار و

                                              الحرشات استخدام مكانس األرض

 املاء, ضع املاء يف وعاء كبري و دعه يتعرض ألشعة الشمس ملدة ال تقل عن ساعتني و أن يكون الوعاء

بعيدا عن أوساخ الطني و الحيوانات

 عرص ملعقتني من الليمون عىل املاء و تركه نصف ساعة يساعد يف قتل بعض امليكروبات كالكولريا

                                                                                                                   النظافة  يف منطقة الخيام
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 سالمة الغذاء

 املراحيض يف محيط الخيام, ان تكون بعيدة عن مناطق املعيشة و مصادر املياه عىل األقل عرشون مرت ما

 يقارب اربعون خطوة للبالغيني

 يجب أن تكون األيدي نظيفة قبل البدء يف الطهي, غسل اليدين قبل و بعد تحضري الطعام

 بعد تحضري الطعام ، يجب تنظيف األدوات واألسطح املستخدمة, يجب تحضري    

الطعام باستخدام أدوات نظيفة دامئا

 غسل الفواكه و الخرضوات جيدا. ميكننا التخلص من امليكروبات عن طريق نقع

 الخرضوات و الفواكه مباء مضاف له الخل و بايكربونات الصوديوم

 تفضيل األطعمة الطازجة غري املعرضة للكدمات و التعفن  ؛ يجب عدم تناول

األطعمة الفاسدة أو املتعفنة

 إذا مل يكن من املمكن تركيبها بعيًدا عن مصدر املياه ، فمن اآلمن وضعها أسفل  منطقة الخيام ، مع مراعاة

اتجاه تدفق مصدر املياه

 حفر حفرة بعمق ال يقل عن ٣ أمتار وعرض مرت واحد.و يجب تغطية الحفرة بكتل خشبية ، مع ترك جزء

صغري فقط

بعد كل استخدام ، يجب رمي الرتاب يف الحفرة ملنع الروائح الكريهة والحرشات

يجب غسل اليدين بعد استخدام املرحاض

                                                                                                 انشاء املراحيض يف منطقة الخيام

.٨ 
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 ٩ . املعرفة تنقذ األرواح: الوقاية من
       حوادث املنزل واإلسعافات األولية

 يجب التحقق من تواريخ انتهاء صالحية املنتجات أثناء التسوق ويجب عدم استهالك املنتجات التي انتهت

(SKTتاريخ انتهاء الصالحية مكتوب عىل عبوة املنتج بعبارة) .صالحيتها 

۲٥٪ من  حوادث الحياة اليومية  تقع يف املنزل. ميكننا أن نتجنب بوعي العواقب السلبية لحوادث املنزل

السقوط و الكدمات

الجروح

الحروق

التسمم

                                                                            الصدمات الكهربائية

                                         االختناق و انسداد التنفس بجسم غريب

 ميكننا تقليل أرضار الحوادث املنزلية عن طريق اتخاذ االحتياطات ومعرفة اإلسعافات األولية

األساسية يف املنزل

يجب طهي املنتجات الحيوانية ( اللحم األحمر, الدجاج, السمك ) جيدا

يجب املحافظة عىل الطعام املطبوخ مغلًقا وبطريقة ال تتلف

املواد التي المست اللحوم النيئة ,كالدجاج واألسامك يجب أال تتالمس مع األطعمة األخرى

 استهالك الحليب و منتجات الحليب  الخامة قد يسبب العديد من األمراض كالربوسيال. لذلك يجب غيل هذه

 املنتجات جيًدا قبل استخدامها وتنقيتها من الجراثيم. يفضل استهالك املنتجات املبسرتة

                                                                                                          الحوادث املنزلية األكرث تكرارا
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 األطفال وكبار السن هم األكرث ترضًرا من الحوادث املنزلية ، هناك العديد من اإلجراءات

 البسيطة التي يجب اتخاذها لتقليل مخاطر الحوادث التي يتعرض لها األطفال و كبار السن.

ميكنك حامية نفسك من حوادث املنزل من خالل قراءة هذه االحتياطات وتطبيقها بعناية

تغطية األرضيات الزلقة مثل أحواض االستحامم والحاممات مبواد مانعة  لالنزالق أو سجاد وإبقائها جافة

استخدام املقابض يف الحامم املراحيض من أجل كبار السن

تغطية الزوايا الصلبة للطاوالت مبواد طرية (مثل وسادة ، رغوة ، قامش ,قطن

 لتفادي الجروح;  يجب إبقاء أألدوات الحادة مثل السكاكني واملقصات وشفرات الحالقة بعيًدا عن متناول 

        .أيدي األطفال

.عدم السامح لألطفال باللعب بألعاب مدببة أو مكسورة أو صغرية  ميكن أن تدخل اىل  الحلق

 عدم ترك األشياء التي ميكن أن تدخل إىل حلق األطفال مثل املكرسات,الحلوى, الخرز,

الدبابيس واألزرار مكشوفة

 ملنع األطفال من االختناق ، ال سيام يف املنازل التي بها أطفال ؛ ال ينبغي نسيان   املاء يف

.الدلو وحوض االستحامم. عدم ترك األطفال وحدهم خالل االستحامم

 ملنع التسمم;  يجب التخلص من األطعمة واألدوية التي انتهت صالحيتها عىل الفور, املحافظة عىل املواد

 الكميائية و السامة و مواد التنظيف يف اماكن مغلقة و بعيدة عن متناول ايدي األطفال. و عدم حفظ هذه

.املواد يف عبوات الرشاب

ملنع الحرائق والحروق ، يجب غلق املكواة والسخان الكهربايئ بعد االستخدام

.عدم ترك املاء املغيل واألواين الساخنة واملقايل قريبا من متناول ايدي األطفال

.يجب إبقاء مقابض أباريق الشاي واملقايل و املعدات املامثلة املوجودة عىل املوقد إىل الداخل

.للحامية من الصدمات الكهربائية عدم ترك الوصالت الكهربائية و االباريز مكشوفة

.وضع جميع وصالت املعدات الكهربائية بعيدا عن املاء و الحرارة

يجب فصل األدوات الكهربائية مثل مجفف الشعر واملكواة والغالية عندما ال تكون قيد االستعامل

 اإلجراءات التي ميكنك القيام بها ملنع

                                        الحوادث املنزلية

(
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.يف املنازل التي يتواجد بها أطفال يجب تغطية املقابس الكهربائية  بأغطية أمان

 ال تدهن الحروق باللنب, معجون األسنان و الكرميات و ال تقرش الجلد ! هذا مينع من
.تنفس الجلد و الشفاء. فقط ضع مكان الحرق خمسة عرش دقيقة تحت املاء البارد

 يف الجروح ، قم بتغطية الجرح بقطعة قامش نظيفة و الضغط براحة اليد ملدة ٥
 دقائق عىل مكان الجرح ، قم بتنظيف الجرح باملاء النظيف او محلول مطهر! ال
.تستخدم القطن لتنظيف الجرح أو تغطيته

 يف حاالت التسمم الكيميايئ, ال تدع املصاب يتقيئ ! املواد الكيميائية املرتجعة تسبب ارضار اكرب للمريئ! ال
 تعطي املريض اي شيئ بواسطة الفم, قد يسبب الطعام او الدواء مضاعفات للتسمم. االتصال عىل الرقم 11٤
 .يف حاالت التسمم ( الرقم االستشاري لحاالت التسمم ) و مراجعة أقرب مركز صحي

 الصدمات الكهربائية, قبل القيام باسعاف املترضر القيام باغالق اّمان الكهرباء! اسحب املصاب من مصدر
      الطاقة الكهربائية بالضغط عىل يشء غري
 موصل للكهرباء ، مثل لوح سميك ، مجموعة جرائد ، اواستخدام عصا خشبية أو بالستيكية. ال تلمس املصاب  
.باليد املجردة

 اذا كان املصاب يف وعيه و يتنفس ارفع قدميه لألعىل. اثناء القيام بذلك امسك املصاب من االجزاء الجافة. ال
متسكه من األجزاء املبتلّة

 بعد تهدئة املصاب ،و يف غضون نصف ساعة من وقوع الحادث ؛ اخلط ملعقة صغرية من بايكربونات
.الصوديوم وملعقة صغرية من امللح يف ٣⁄1 لرت ماء ودع املصاب يرشبه

.بعد ذلك مراجعة اقرب مركز صحي

.يجب قطع اّمان الكهرباء اثناء التصليح

االسعافات األولية تنقد الحياة

 بعد االنتهاء من  اإلسعافات االولية مراجعة أقرب مركز صحي  يف
كل أنواع الحوادث

. يف املنازل التي يوجد بها أطفال ، يجب إغالق الخزائن باستخدام أقفال

 املحافظة عىل االسلحة النارية فارغة و آمنة يف خزائن مقفلة بعيدة عن متناول ايدي األطفال. الحفاظ عىل

.األسلحة و الرصاص يف اماكن مختلفة

         االسعافات األولية يف الحوادث املنزلية
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االطفاء

الرشطة النجدة

   خط االستشارة يف حاالت التسمم

     أعطال الكهرباء

  الدفاع املدين

   خط االستشارة الصحي

  أعطال الغاز الطبيعي و الطوارئ 

 الخدمات االجتامعية للعائلة, األطفال

                                                     و املعاقيني

خط الطوارئ ( سيارة االسعاف)

  خط طوارئ العنف املنزيل

11٠ 

1٥٥

1٤٤

1٨٦

1٥٦                      

1٨٤

1٨٧٠٢1٢٦٥٦٩٦٩٦
٠٥٤٩٦٥٦٩٦٩٦

1٨٣11۲

                                                                                                                  1٠ أرقام الطوارئ
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