
كافح الجراثيم. اغسل يديك.
مواظبتك عىل غسل يديك جيًدا هي طريقة سهلة للوقاية من انتشار الكثري من أشكال العدوى، ومنها نزالت الربد. ويف والية إلينوي 

معايري منصوص عليها لغسل األيدي يف مراكز رعاية األطفال ودور الرعاية النهارية. فيام ييل بعض التوصيات التي تساعدك أيًضا 
 Illinois Early Learning and Development Benchmarks يف استيفاء معايري التعلم املبكر والنمو املبكر بإلينوي

22.A.ECa and 22.A.ECb

ما هي أنسب أوقات غسل األيدي؟
يجب أن يغسل األطفال أيديهم فور وصولهم إىل مركز رعاية األطفال أو دار الرعاية النهارية، وأيًضا يف األوقات التالية:

• قبل الذهاب إىل املنزل	
• بعد استعامل الحامم والعطس وملس األنف واللعب مع الحيوانات واللعب بالخارج واللعب بألعاب يستعملها أطفال آخرون 	

أو ملس أي يشء ملوث بسوائل أو فضالت الجسم )مثل الدم أو اللعاب أو البول أو الرباز أو القيء(
• قبل وبعد تناول الطعام والطهي والتعامل مع الطعام بأي شكل آخر	
• يف أي وقت يبدو فيه عدم النظافة عىل مظهر اليدين أو ملمسهام أو رائحتهام	

يجب أن يغسل أولياء األمور واملعلمون أيديهم فور وصولهم إىل املدرسة أو مركز رعاية األطفال، وأيًضا يف األوقات التالية:
• قبل ملس الطعام والزجاجات وإعطاء األدوية واستخدام املراهم وقبل الذهاب إىل املنزل	
• بعد استعامل املرحاض أو مساعدة الطفل عىل استعامله وبعد تغيري الحفاضات أو ملس أي سوائل جسمية )من سيالن األنف 	

مثاًل( وبعد التعامل مع الحيوانات أو أشيائها )كاألقفاص واأللجمة مثاًل( وبعد ملس األغراض التي استعملها األطفال وبعد إزالة 
القفازات املستخدمة يف أي أغراض صحية وبعد استخدام الهاتف وبعد العناية بطفل مريض أو ملسه.

• يف كل مرة يدخل فيها األطفال حجرة أخرى داخل املدرسة أو املركز أو االنتقال إىل مجموعة جديدة من األطفال	
• يف أي وقت يبدو فيه عدم النظافة عىل مظهر اليدين أو ملمسهام أو رائحتهام	

ما هي أفضل طريقة لغسل األيدي؟
استخدم املاء الجاري الدافئ، وليس الساخن. افتح املاء »البارد« أواًل. ثم افتح املاء الدافئ بالتدريج وافحص درجة حرارة املاء 

بنفسك قبل أن يضع الطفل يديه تحت الصنبور. )ملحوظة: ينصح خرباء األمان بضبط سخانات املياه عىل درجة ال تزيد عن 120 
درجة فهرنهايت أو 49 درجة مئوية.(

تجنب الطرق املخترصة. استعمل الصابون. )مطهرات اليد الكحولية تخضع حاليًا للدراسة، ولكن ينصح يف الوقت الحايل باستعامل 
الصابون لغسل اليدين يف منشآت رعاية األطفال. احتفظ مبطهرات اليد بعيًدا متاًما عن متناول األطفال الصغار.( اغسل اليد من 

الجانبني. وال تنس التنظيف تحت األظافر. اغسل اليدين ملدة 15 ثانية عىل األقل. )هذا الوقت يساوي مدة إنشاد أغنية الحروف 
األبجدية.( ثم اشطف اليدين جيًدا.

جفف يديك مبنشفة ورقية جديدة أو باملجفف اآليل. ثم استخدم املنشفة لغلق الصنبور. ملحوظة: ال تجفف أيدي الرضع 
واألطفال يف سن الحبو باملجفف اآليل. أما األطفال األكرب ما دون 6 سنوات فيمكنهم استخدام املجفف اآليل برشط رقابتهم عن 

كثب.

ساعد األطفال الصغار يف غسل أيديهم باستخدام الطريقة السابق رشحها. وكلام اكتسبوا الخربة، ميكنك أن تعلمهم كيف يغسلون 
أيديهم بأنفسهم تحت إرشافك.
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