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مقدمة

وجودهم باحلياة زين�ة، ورؤيتهم يف األماكن من 
حولنا جمال، حركاتهم سعادة، وضحكاتهم فرحة، 
وسكناتهم براءة، و انتقاالتهم السريعة جبميع أحناء 

املكان طاقة، األطفال سالمتهم غاية وأرواحهم 
أمانة.

قد يتعرض األطفال حلوادث يمكن تفادي الكثري 
منها لذا من املهم أن يقوم اجلميع جبعل احلياة مكانًا 

آمنًا لهم.
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األخطار
اليت تهدد سالمة الطفل
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• خطر اشتعال احلريق 
توجــد املــواد القابلــة لالشــتعال يف األماكــن الــيت نعيــش بهــا بشــكل كبــري لــذا مــن املهــم 
إبعــاد كل مســبب�ات االشــتعال عــن هــذه املــواد و احلــرص عــل تأمــن متطلبات الســالمة 
واملتابعــة لســلوك املتواجديــن باملــكان وعمــل الصيانــة الدوريــة لــكل مــا يســبب تعطلــه 

حــدوث حريــق حفاظــًا علــى األرواح واملمتلــكات.

 أهم مسبب�ات اشتعال احلريق بالنسبة لألطفال:

عبث األطفال بأعواد الثقاب 
والوالعات يف أماكن تواجدهم

عبث األطفال باملواد سريعة
االشتعال يف أماكن تواجدهم 

اشتعال ذايت احرتاق وسائل النقلاحرتاق مواقد الطهي 

املصدر احلراري عبث الكبار والصغار التماس كهربايئ
)دفايات، سخانات( 
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• خطر اإلصابة باحلروق
الكثــري مــن  الــذي يســبب  العضلــي  النســيج  أو يف  تلــف يف اجللــد  أو  وتعــي إصابــة 
ــالمة  ــى س ــة عل ــام باملحافظ ــرص واالهتم ــب احل ــذا جي ــاب. ل ــوهات للمص ــم و التش األل
أطفالنــا مــن اإلصابــة باحلــروق الــيت ينتــج عنهــا آثــار  ســلبي�ة علــى صحتهــم اجلســدية 

والنفســية.
أهم مسبب�ات إصابة األطفال باحلروق :

التعرض للحرارة العالية الناجتة عن 
احلريق

التعرض للصعق 
الكهربايئ

التعرض للحرارة العالية الناجتة عن 
انفجار األلعاب النارية

التعرض للمواد 
اخلطرة

مالمسة املواد 
الكيميائي�ة

اإلسعافات األولية لـعالج حروق االطفال :
إزالــة أي مالبــس أو حلــي مــن املنطقــة املصابــة باحلــرق، ولكــن إذا كانــت هــذه املالبــس ملتصقــة 
ــد  ــور ق ــة أي بث ــب إزال ــب جتن ــا. جي ــد معه ــات اجلل ــة طبق ــب إزال ــا، لتجن ــب إزالته ــد الجي باجلل
تتكــون نتيجــة احلــرق ومــن املهــم إزالــة املالبــس مــن املنطقــة املصابــة باحلــرق ألنهــا قــد تــؤدي 
ــرق  ــة باحل ــة املصاب ــدم للمنطق ــول ال ــدم وص ــة إىل ع ــد، باإلضاف ــل اجلل ــرارة داخ ــس احل إىل حب
خصوصــا إذا حــدث تــورم بهــا. يتــم وضــع املنطقــة املصابــة باحلــرق فــورًا حتــت ميــاه الصنبــور 
اجلــاري، وذلــك ملــدة 20 دقيقــة، بينمــا يتــم حمــل الطفــل جيــدًا للتأكــد مــن تدفئــة بــايق اجلســم. 
اســتخدام ضمــادة أو قطعــة قمــاش نظيفــة لتغطيــة املنطقــة املصابــة باجلــرح مــع جتنــب وضــع 
ــاء  ــن إعط ــد ويمك ــ�ام اجلل ــن التئ ــر م ــد تؤخ ــواد ق ــذه امل ــرق ألن ه ــى احل ــات عل ــج والكريم الثل

مســكن الباراســيت�امول للطفــل لتخفيــف األلــم النــاجت عــن احلــرق. 
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أهم مسبب�ات تعرض األطفال خلطر حوادث السيارات :

عدم الزتام السائق باألنظمة املرورية
والسرعة الزائدة يف الطرق العامة

انشغال السائق باستخدام الهاتف 
أجهزة الصوت، الطعام و التدخن

إهمال الصيانة الدورية ملحركات 
وإطارات املركبة

انعدام الرقابة األسرية و السماح 
لألطفال بالقيادة

عدم استخدام املقاعد املخصصة 
لألطفال وعدم ربط حزام األمان

قلة تركزي السائق أثن�اء القيادة بسبب 
النعاس النوم، التعب  واإلرهاق 

•  خطر انقالب و تصادم السيارات
بــن  والوفيــات  لإلصابــات  املســبب�ة  احلــوادث  أكــر  مــن  الســيارات  حــوادث  تعــد 

ل. ألطفــا ا
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• خطر الغرق
الغــرق هــو أن يغمــر المــاء اإلنســان إىل أن  يمــوت مختنقــًا ، وهــو مــن أكــر األخطــار الــيت 

تهــدد حيــاة األطفــال واملســبب�ة للوفــاة .

أهم مسبب�ات حوادث غرق األطفال :

عدم إجادة السباحة

محاولة عبور األودية

ترك الطفل يستحم منفردًا باملغطس 
)البانيو( دون وجود رقابة من الكبار

محاولة إنقاذ طفل آخر

اللعب جبوار املساحب أو الشواطئ مما يؤدي 
إىل االنزالق يف ظل عدم وجود مراقبة 

السقوط يف اآلبار املكشوفة
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• خطر الكهرباء
الكهربــاء مــن ضروريــات احليــاة الــيت قــد تنتج عنهــا حــوادث احلريــق والصعــق الكهربايئ 

إذا لــم يتــم التعامــل معهــا حبذر .

أهم مسبب�ات تعرض األطفال خلطر الكهرباء :

ترك األطفال يعبثون باألجهزة أو 
األسالك الكهربائي�ة.

سوء التمديدات الكهربائي�ة 

زيادة األحمال الكهربائي�ة 

رداءة األجهزة والتوصيالت الكهربائي�ة 

األعطال وإهمال أعمال الصيانة 

ترك األسالك الكهربائي�ة مكشوفة

إنقــاذ مصاب من حوادث الكهرباء :
  إذا تالمــس شــخص مــع أحــد أجــزاء الرتكيبــ�ات الكهربائيــ�ة أو أصيــب بصدمــة كهربائيــ�ة 
ــي  ــي أو الرئي ــاح الفرع ــن املفت ــواء كان م ــاب س ــن املص ــايئ ع ــ�ار الكهرب ــل التي ــب فص جي
كمــا يمنــع ملــس املصــاب بي�ديــن عاريتــن طالمــا ظــل مالمــس للتيــ�ار الكهربــايئ وذلــك 
كــي ال يشــرتك املنقــذ مــع املصــاب يف التالمــس ويصــاب هــو األخــر بصدمــة كهربائيــ�ة .
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• خطر االختن�اق
هــو عبــارة عــن عــدم وصــول الهــواء إىل اجلهــاز التنفــي ممــا قــد يــؤدي إىل الوفــاة , فــإذا 
وجــدت طفلــك فجــأة غــري قــادر علــى التنفــس أو البــكاء أو الســعال أو الــكالم فقــد يكــون 

طفلــك مصاًبــا باالختنــ�اق.

أعراض انسداد مجرى الهواء
• زرقة البشرة              • التنفس بصعوبة      • االرتب�اك و اخلوف 

• سماع صفري يف نربة التنفس         • فقدان الوعي • املصاب يلهث 

• ولإلســعافات األوليــة حلالــة االختنــ�اق الرجــاء مراجعــة االنعــاش القلــي الرئــوي للرضع 
واألطفــال الصفحــة الثالثة عشــر . 

أهم مسبب�ات إصابة األطفال باالختن�اق :

بلع األلعاب الصغرية أو العمالت 
املعدني�ة أو قطع املجوهرات  الصغرية  أو 

أغطية علب املياه والعصري 

 إدخال الطفل رأسه يف كيس من 
النايلون أو قيامه بلف حبل على عنقه 

استعمال موقد الفحم بالغرفة 
أثن�اء النوم 

احتجاز األطفال يف األماكن الضيقة 
معدومة التهوية مثل صندوق أو دوالب 

أو سيارة 
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• خطر التسمم
ــاق أو ملــس أو حقــن العقاقــري  ــع أو استنش ــة بل ــوت نتيج ــارة عــن اإلصابــة أو امل ــو عب ه

املتنوعــة واملــواد الكيميائيــ�ة والغــازات أو الســموم.

أهم مسبب�ات إصابة األطفال بالتسمم :

استنشاق أو شرب مواد سامة  مثل 
السوائل اخلاصة بالتنظيف 

تن�اول العقاقري واألدوية بدون وصفة 
طبي�ة 

أهم األعراض الشائعة املصاحبة للتسّمم عند الطفل:
• اإلسهال          • القيء          • الغثي�ان            • تشّنجات يف البطن          • احلّم. 

عالج التسمم الغذايئ عند األطفال:
قــد يتحّســن الطفــل املصــاب بالتســّمم الغــذايئ بشــكل ذايت دون احلاجــة لتدّخــل طــّي 
كمــا يمكــن أن حيتــاج للنقــل اىل املستشــفى للحصــول للحصــول علــى الرعايــة و األدويــة 
ويمكــن أن حيتــاج التســّمم الغــذايئ مــن خمســة إىل عشــر أيــام حــى يشــفى الطفــل 

ــراض . ــف األع ــل لتخفي ــة بالطف ــرتة بالعناي ــذه الف ــح يف ه وينص

 تن�اول المأكوالت أو املشروبات امللّوثة 
باجلراثيم 

التعرض للمبي�دات احلشرية
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اإلسعافات األولية يف حال ابت�الع الطفل للكيماويات:

أوال : الكيماويات غري احلارقة:
إذا ابتلــع الطفــل مــادة كيماويــة غــري حارقــة، وكان بصحــة جيــدة ولــم تظهــر عليــه أي مــن 
ــك  ــرك، وذل ــه يتح ــدم جعل ــه وع ــو يف مكان ــا ه ــه كم ــل ترك ــابقة، فاألفض ــراض الس األع
ــار  ــن انتش ــرع م ــايل تس ــم، وبالت ــذايئ للجس ــ�ل الغ ــن التمثي ــزيد م ــل س ــة الطف ألن حرك
المــادة الكيماويــة داخــل اجلســم. مــع جتنــب االنفعــال والعصبيــ�ة علــى الطفــل، وذلــك 
ــز  ــعاف أو مرك ــال باإلس ــه. االتص ــا ابتلع ــرب األم عم ــن خي ــوف ل ــعر باخل ــو ش ــل ل ألن الطف
ــل  ــم ويفض ــورة منه ــي املش ــل، وتلق ــا الطف ــيت تن�اوله ــادة ال ــن الم ــم ع ــموم، وإبالغه الس

ــه. ــى صحت ــ�ان عل ــفى لالطمئن ــه للمستش نقل

ثاني�ا : الكيماويات احلارقة :
إذا كان الطفــل يف وعيــه، فالبــد مــن ســرعة إعطــاء الطفــل لرشــفات صغــرية مــن المــاء أو 
احلليــب، وذلــك لتخفيــف تأثــري المــادة الكيماويــة الــيت ابتلعهــا الطفــل، ولكــن بكميــات 
صغــرية لتجنــب حــدوث القــئ، ويف خــالل أول 30 دقيقــة فقــط مــن ابتــ�الع الطفــل 
للمــادة الكيماويــة. أمــا إذا كان الطفــل فاقــد للوعــي ،فيلــزم البــدء باإلنعــاش واالتصــال 
باإلســعاف علــى الفــور. جتنــب القــئ تمامــا، وذلــك ألن تقيــؤ الطفــل للمــادة الكيماويــة 
احلارقــة سيســبب مزيــدا مــن احلــروق والضــرر داخــل اجلســم. جيــب قــراءة التعليمــات 
ــأ  ــق اخلط ــن طري ــائل ع ــ�الع الس ــة بابت ــة اخلاص ــواد الكيماوي ــة امل ــى زجاج ــودة عل املوج
ــ�اء الذهــاب  وتنفيذهــا جيــدا. احلــرص علــى أخــذ عبــوة المــادة الــيت إبتلعهــا الطفــل أثن
للمستشــفى، وذلــك ليتمكــن األطبــاء مــن حتديــد اخلطــة العالجيــة للطفــل بســرعة تبعــا 

لنــوع المــادة الكيماويــة الــت يشــربها.
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• خطر السقوط
األطفــال عــادة أكــر عرضــة للســقوط مــن األماكــن املرتفعــة أو الســقوط يف احلفــر 
ــد  ــن تواج ــد يف أماك ــيت توج ــار ال ــة األخط ــب معرف ــن الواج ــذا م ــة ، ل ــات العميق واخلزان
األطفــال ســواًء لفــرتات زمنيــ�ة طويلــة أو قصــرية واختــاذ التدابــري الوقائيــ�ة الالزمــة 

حلمايتهــم مــن هــذه األخطــار .

الكسور عند األطفال
ــرج   ــن احل ــذا الس ــة يف ه ــال وخاص ــى األطف ــريا عل ــرا كب ــل خط ــيت تمث ــور ال ــن األم ــي م ه
والعظــام الــيت يكــر تعرضهــا للكســر يف األطفــال هــي ) الســاعد، املرفــق، األصابــع، 

الســاق، اليــد والرتقــوة ( .

ــذة  ــن الناف ــل م ــقوط الطف ــزالق أو س ــبب ان ــون الس ــوادث يك ــذه احل ــن ه ــد م ويف العدي
ــواع  ــة ان ــب معرف ــك جي ــا، ولذل ــيارة وحنوه ــز أو س ــدام حباج ــبب االصط ــرير أو بس أو الس

ــا . ــل معه ــة التعام ــة كيفي ــال ملعرف ــد األطف ــور عن الكس

أهم مسبب�ات تعرض األطفال خلطر السقوط :

السقوط يف خزانات املياه وخزانات 
الصرف الصيح املفتوحة أو ذات 

األغطية الضعيفة 

السقوط من الساللم أو النوافذ 
والشرفات أو املباين املرتفعة 

السقوط يف احلفر باملشاريع اليت تكون 
باألماكن العامة واخلاصة 

السقوط من األلعاب أو أثن�اء اجلري يف 
املالهي أو املدرسة 
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• خطر االحتجاز
قــد حُيتجــز الطفــل بنفســه يف مــكان محــدد أو أحــد أطرافــه احلركيــة يف وضــع ال يســمح 

لــه بتحريكهــا ممــا قــد يــؤدي إىل إصابتــ�ه أو تعرضــه للضــرر  أو الوفــاة .

أهم مسبب�ات تعرض األطفال خلطر االحتجاز :

االحتجاز يف املصعد

االحتجاز  يف السيارة أو احلافلة 

االحتجاز يف مكان محاصر بالنار 

االحتجاز يف أماكن األودية وجتمع مياه 
السيول

احتجاز  يده يف فرامة اللحم أو جسمه يف 
غسالة املالبس 

االحتجاز يف الغرف أو دورات املياه 
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اإلنعاش
القلي الرئوي

للرضع واألطفال
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ــا  ــة ألنه ــعافات األولي ــور دورة يف اإلس ــن حلض ــن الوالدي ــب كل م ــدة أن يذه ــوىص بش  ي
ــر. ــم وللتذك ــري للفه ــة أســهل بكث ــذه العملي ــل ه جتع

اضمــن أن املنطقــة آمنــة )حتقــق مــن عــدم وجــود مخاطــر، مثــل املعــدات الكهربائيــ�ة . 1
أو عوائــق لســهولة احلركــة (

حتقق من استجابة طفلك .. 2

حفز الطفل بلطف واسأله بصوت عاٍل ، »هل أنت خبري؟ » .. 3

ال تهز الرضع أو األطفال الذين يعانون من إصابات مشتب�ه بها يف الرقبة.. 4

ــيت . 5 ــة ال ــه يف الوضعي ــة دع ــة أو احلرك ــق اإلجاب ــن طري ــتجيب ع ــك يس إذا كان طفل
ــر(. ــون يف خط ــرط أن ل ايك ــا )بش ــد به ُوِج

حتقق من حالته واحصل على املساعدة إذا لزم األمر.. 6

أعد تقييم احلالة بانتظام.. 7

إذا لم يستجب طفلك )اصرخ طلبًا للمساعدة( .. 8
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طريــق وضــع وجهــك بالقــرب مــن وجــه طفلــك وبالنظــر مطــّواًل إىل صــدره .

 راقب حركات الصدر.• 
الطفــل •  أنــف  مــن  التنفــس  ألصــوات  اســتمع 

وفمــه.
اشعر حبركة الهواء على خدك.• 
ــوان •  ــن 10 ث ــد ع ــدة ال تزي ــعر مل ــمع واش ــب ،اس راق

ــس. ــه ال يتنف ــرر أن ــل أن تق قب

إذا كان الطفل دون السنة األوىل من العمر:. 9

تأكــد مــن أن الــرأس يف وضعيــة معتدلــة، حبيــث يكــون الــرأس علــى امتــداد الرقبــة • 
و ليــس مائــاًل.

يف الوقــت نفســه ، وبــرؤوس أصبعك/أصابعــك ومــن حتــت نتــوء ذقــن طفلك،ارفــع • 
لذقن. ا

 ال تضغــط علــى األنســجة الرخــوة حتــت الذقــن ألن ذلــك قــد يــؤدي إىل إغــالق • 
مجــرى الهــواء.  

إذا كان عمر الطفل أكر من سنة واحدة:. 10

ــن اىل •  ــع الذق ــف ورف ــرأس للخل ــة ال ــق إمال ــن طري ــك ع ــواء لطفل ــرى اله ــح مج افت
ــى. االعل

للقيــام بذلــك، ضــع يــدك علــى جبينــ�ه واثــي رأســه للخلــف برفــق، واتركــه يف نفــس • 
الوضعيــة الــيت وجدتــه فيهــا.

يف الوقــت نفســه، وبــرؤوس أصبعك/أصابعــك ومــن حتــت نتــوء ذقــن طفلك،ارفــع • 
الذقــن. ال تضغــط علــى األنســجة الرخــوة حتــت الذقــن ألن هــذا قــد يــؤدي إىل 

ــواء. ــرى اله ــالق مج إغ

قد يكون ذلك أسهل إذا تم إسناد الطفل بعناية إىل ظهره.• 

إذا كنــت تعتقــد أنــه هنــاك إصابــة يف الرقبــة، اثــن الــرأس بعنايــة، وبمقــدار صغــري . 11
يف كل مــرة، حــى يتــم فتــح مجــرى الهــواء.

أبــق علــى مجــرى الهواءمفتوحًا،راقــب ،اســمع واشــعر بالتنفــس الطبيعــي عــن . 12
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إذا كان طفلك يتنفس بشكل طبيعي:. 13

اقلبه على وجهه.• 

حتقق من استمرار التنفس.• 

 إذا كان طفلك ال يتنفس أو يتنفس بشكل غري منتظم و غري متواتر:. 14

أزل بعناية أي انسداد واضح يف الفم.• 

نفذ التنفس االصطناعي خمس مرات مبدئي�ًا )انظر أدناه(.• 

أثن�اء تنفيذك لذلك، ال حظ أي استجابة كتحريك الفكن أو السعال. • 

سيشــكل ظهــور هــذه االســتجابات، أو غيابهــا، جــزءًا مــن تقييمــك لعالمــات احليــاة • 
ــر أدناه(. )انظ

التنفس االصطناعي )أو اإلنعاش الفموي( للطفل حتت سن السنة الواحدة:. 15

تأكد من أن الرأس يف وضعية معتدلة وارفع الذقن.• 

خذ نفسًا وغط فم طفلك وأنفه بفمك، وتأكد من كونهما محكمه اإلغالق. • 

إذا لم تكن تستطيع أن تغطي كال من الفم واألنف يف نفس الوقت أغلق• 

أحدهما فقط بفمك إذا اخرتت األنف أغلق الشفتن لوقف تسريب الهواء.• 

انفخ نفخة واحدة يف فم الطفل وأنفه ملدة من ثاني�ة واحدة إىل 1.5 ثاني�ة. • 

وينبغي أن تكون كافية جلعل الصدر يرتفع بشكل ملحوظ.• 
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حافظ على رأسه مائاًل وذقنه مرفوعًا، وأبعد فمك وشاهد صدره ينخفض• 

أثن�اء خروج الهواء.• 

خذ نفسا آخر وكرر هذا التسلسل مرة اخرى .• 

 التنفس االصطناعي )أو اإلنعاش الفموي( لطفل فوق سن السنة الواحدة:. 16

اثي الرأس وارفع الذقن.• 

أغلق اجلزء اللن من أنفه باستخدام سبابة وإبهام يدك اليت على جبهته.• 

افتح فمه قلياًل ولكن حافظ على الذقن مرفوعًا لألعلى.• 

خذ نفسًا وضع شفتيِك حول فمه، وتأكد من كونه محكم اإلغالق.• 

انفــخ نفختــن يف فمــه لفــرتة مــن ثانيــ�ة واحــدة اىل 1.5 ثانيــ�ة مــع مشــاهدة الصــدر • 
يرتفــع.

ــ�اء •  ــض أثن ــدره ينخف ــاهد ص ــك وش ــد فم ــًا، وأبع ــه مرفوع ــاًل وذقن ــه مائ ــي رأس أبق
ــواء. ــروج اله خ

مــرة •  التسلســل  آخــر وكــرر هــذا  خــذ نفســًا 
يرتفــع  طفلــك  صــدر  أن  مــن  تأكــد  اخــرى. 
بشــكل  يتنفــس  كان  لــو  كمــا  وينخفــض 

  . طبيعــي

إذا واجهــت صعوبــة يف إجــراء تنفــس فعــال . 17
لطفلــك، قــد تكــون هنــاك إعاقــة يف مجــرى 

الهــواء

مــريئ •  انســداد  أي  وأزل  الطفــل  فــم  افتــح 
بطريقــة  جســم  أي  أو  أصابعــك  حتشــر  ال 

الفــم. يف  عشــوائي�ة 

وارفــع •  للــرأس  إمالــة  هنــاك  أن  مــن  تأكــد 
الرقبــة  تمــدد  ال  ولكــن  يكفــي،  بمــا  الذقــن 

مبالــغ. بشــكل 



18
سالمة الطفالالتوعية الوقائية

قــم بمــا يصــل إىل خمــس محــاوالت لتحقيــق تنفــس فعــال )تكفــي جلعــل الصــدر • 
يرتفــع بشــكل واضــح(. إذا كان ال يــزال غــري مجــٍد، انتقــل إىل ضغــط الصــدر.

تأكــد مــن وجــود عالمــات احليــاة ال تســتغرق أكــر مــن 10 ثــواين للبحــث عــن . 18
عالمــات ســواء حركــة، ســعال أو تنفــس عــادي )وليــس فقــط تنفــس الهــث 

متقطــع(.

إذا تأكدت من اكتشاف عالمات حياة يف غضون 10 ثواين:. 19

ــن •  ــة م ــس بفعالي ــك التنف ــ�دأ طفل ــى يب ــي ، ح ــس اإلصطناع ــذ التنف ــل تنفي واص
ــر. ــزم األم ــه إذا ل ــاء نفس تلق

اقلب طفلك على جانب�ه )وضع االستشفاء( إذا كان ال يزال فاقد الوعي.• 

أعد تقييم احلالة بشكل متكرر.• 

إذا لم تكن هناك أي عالمات للحياة أو كنت غري متأكد :. 20

ابدأ ضغط الصدر.• 

اجمع بن التنفس اإلصطناعي وضغط الصدر.• 

إرشادات عامة للضغط على الصدر: 
لتجنــب الضغــط علــى املعــدة، اعــر علــى نقطــة انضمــام أدىن الضلــوع يف الوســط، • 

ثــم بمقــدار عــرض إصبــع واحــد إىل أعلــى. اضغــط عظمةالقــص.

ادفع إىل أسفل بنحو ثلث عمق الصدر.• 

افلت واضغط  ،ثم كرر بسرعة بمعدل حوايل 100 ضغطة يف الدقيقة.• 

بعد 30 ضغطة،اثن الرأس،ارفع الذقن واعط  نفسن فعالن.• 

واصل الضغط والتنفس االصطناعي بنسبة نفسن لكل 30 ضغطة.• 



19
سالمة الطفالالتوعية الوقائية

ذ  علــى الرغــم مــن أن معــدل الضغــط ســيكون 100 يف الدقيقــة، إال أن العــدد الفعلــي الُمنفَّ
يكــون أقــل مــن 100 بســبب التوقــف إلعطــاء األنفــاس. ختتلــف الطريقــة األفضــل 

ــال. ــع واألطف ــن الرض ــاًل ب ــط قلي للضغ
ضغط الصدر لألطفال الرضع ممن هم أقل من سنة واحدة من 

العمر:
قــم بالضغــط علــى عظمــة القــص بــرأيس اثنــن مــن األصابــع، وليــس اليــد كلهــا أو بــكال 

اليديــن.

ضغط الصدر لألطفال ممن بعمر أكر من سنة واحدة:
•     ضع مؤخرة يد واحدة على الثلث السفلي من عظمة الصدر 

ق على األضالع. •     ارفع األصابع للتأكد من أن الضغط ال ُيطبَّ

•     ضع نفسك عموديًا فوق الصدر، واجعل ذراعك مستقيمة، اضغط الصدر 

حبيث تضغط عليه بنسبة ثلث عمق الصدر تقريب�ًا.

•     عنــد األطفــال ذوي أحجــام األجســام الكبــرية، أو إذا كنــت أنــِت صغــري احلجــم، يمكــن 
أن يتــم ذلــك بســهولة أكــرب باســتخدام كلتــا اليديــن و شــبك األصابــع، وجتنــب الضغــط 

علــى األضــالع.

ــدك،  ــت لوح ــة وكن ــاعدة يف البداي ــى مس ــول عل ــك للحص ــد لصراخ ــتجب أح ــم يس إذا ل
ــاعدة. ــى مس ــول عل ــة احلص ــل محاول ــدة قب ــة واح ــدة دقيق ــاش مل ــل اإلنع واص
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إرشادات السالمة
حلماية األطفال من األخطار
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إرشادات السالمة حلماية األطفال من األخطار

قيام الوالدين وكبار العائلة بدورهم يف رعاية ومراقبة أطفالهم .. 1

اقتن�اء حقيب�ة اإلسعافات األولية باملزنل والتدرب على استخدام محتوياتها.. 2

توفري كواشف ومطائف احلريق واملداومة على صيانتها.. 3

تدريب األطفال الراشدين على استخدام مطفأة احلريق.. 4

تدريب األطفال على التصرف السليم يف حال حدوث حريق باملزنل.. 5

منع األطفال من دخول املطبخ وإبعادهم عن املوقد أثن�اء عملية الطهي.. 6

إبعاد القطع املعدني�ة واألدوات احلادة عن متن�اول أيدي األطفال .. 7

حفظ املبي�دات واملنظفات يف أماكن مغلقة وبعيدة عن األطفال .. 8

حفظ األدوية يف األماكن املخصصة لها وإبعادها عن متن�اول األطفال .. 9

على قائد املركبة االلزتام بأنظمة املرور و تأمن مقعد خاص باألطفال .. 10

منع عبث األطفال بالتوصيالت الكهربائي�ة وشواحن األجهزة .. 11

 عزل األسالك الكهربائي�ة بشكل كامل وإبعادها عن األطفال بشكل خاص.. 12

 فصل التي�ار الكهربايئ عن األجهزة املستخدمة فور االنتهاء منها .. 13

 احلرص على اختي�ار النوع املطابق للمواصفات من وسائل التدفئة.. 14
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 توعية األطفال باألخطار الناجمة عن العبث بموقد الفحم واحلطب.. 15

 احلــرص علــى إبعــاد مصــادر اإلشــعال مثــل الوالعــات وأعــواد الثقــاب منعــًا . 16

لعبــث األطفــال بهــا والتســبب يف حريــق.

احلذر من استخدام األلعاب النارية وجتنب السماح لألطفال باللعب بها .. 17

اختي�ار األلعاب املناسبة لألطفال حسب الفئة العمرية لهم .. 18

االبتعاد عن األلعاب الصغرية اليت يسهل ابت�العها واأللعاب سهلة التحطم.. 19

 منع استخدام األطفال للمصعد بمفردهم .. 20

 احلرص على وقوف األطفال على الساللم املتحركة ومسك املقابض .. 21

توعيــة األطفــال خبطــورة املــي فــوق أغطيــة اخلزانــات ومنعهــم مــن ذلــك . 22

ــا . ــوح منه ــك أو املفت ــًا املتهال وخصوص

 تطبيق اشرتاطات السالمة والوقاية من احلريق باملدارس .. 23

 إشراف املدرسن بانتظام على صعود الطالب للساللم منعًا خلطر التدافع.. 24

 عدم ترك األطفال بمفردهم يف املعامل واملختربات .. 25

 تنفيــذ خطــط اإلخــالء باملــدارس وتدريــب ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة علــى . 26

التصــرف الســليم يف حــاالت الطــوارئ. 

 من الواجب تدريب األطفال على السباحة يف سن مبكر.. 27
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توفري متطلبات السالمة التالية إذا تواجد األطفال يف مكان يوجد به مسبح:. 28

وضع سياج حول املسبح يمنع دخولهم بدون مساعدة الكبار .• 

توفري أطواق النجاة وحبال اإلنقاذ .• 

تركيــب الســاللم حبيــث تصــل إىل القــاع وتوفــري املقابــض اليدويــة حــول • 

املســبح .

عدم تركهم لوحدهم باملسبح بدون رقابة من الكبار .• 

اتب�اع إرشادات الوقاية من األخطار أثن�اء اخلروج يف رحلة برية :. 29

االبتعاد عن اآلبار و األودية و أماكن جتمع مياه األمطار .• 

احلذر من النوم والنار مشتعلة يف اخليام .• 

مراقبة األطفال باستمرار .• 

ارتداء املالبس الواقية وعدم التهور أثن�اء قيادة الدراجات النارية.• 
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