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الحــىادث المىـسليـت
المنزل أي كان مساحتو ومستواه ىو واحة األمن واألمان ،فيو يمثل مكان االستقرار الشخصي والعائمي .وقد
يتعرض أفراد األسرة وخاصة األطفال الصغار منيم ألخطار وحوادث كثيرة قد تؤدي إلى الوفيات نتيجة
اإلصابات الخطيرة والحروق ،والغرق والتسمم .وقد يرجع سبب وقوع الحوادث المنزلية إلى الجيل واإلىمال
أو نتيجة لمقصور في معمومات السالمة لدى أفراد األسرة ،لذلك كان لزاماً عمينا أن نتطرق ليذا الموضوع

اليام من خالل توضيح اشتراطات السالمة الواجب إتباعيا عند اختيار موقع المنزل وتشييده وتزويدكم
ببعض اإلرشادات اليامة التي تساعد األسرة عمى تجنب الحوادث المنزلية  ،وعمى كيفية التصرف السميم

أثناء وقوع الحوادث لتقميل الخسائر بقدر اإلمكان.

السالمت عىذ اختيار مىقع المىسل:
يجب أن يكون بعيداً عن مصادر التموث.

بعيداً عن سكك الحديد .

بعيداً عن المصانع والورش الصناعية .

بعيداً عن محطات البترول ومحطات الكيرباء .

بعيداً عن أرض مموثة بالنفايات .

الىقايت مه حىادث األجهسة الكهربائيت:
تعتبر الكيرباء من مصادر الطاقة والقوى المحركة ومن أىم وسائل الراحة التي تجعل حياتنا أكثر سيولو
ويسر .ولكن عمى الرغم من الفوائد الكثيرة لمكيرباء في حياة الفرد والمجتمع إال أنيا تشكل خطورة عمى سالمة
األرواح والممتمكات وقد تكون سبباً في وقوع الحرائق واإلنفجارات أو وفاة الكثير من الناس  ،ولكن الحق يقال

فأن الكيرباء خطرة عمى كل من يتياون أو ييمل احتياطات السالمة والتعميمات الواجب إتباعيا أثناء تنفيذ

الشبكات والتوصيالت الكيربائية أو عند االستخدام .

الىقايت مه حىادث سخاواث الماء الكهربائيت:
تسبب سخانات الماء الكيربائية انفجارات وخسائر بشرية ومادية نتيجة وجود عطل أو تمف في الترموستات،
انسداد أو تمف صمام األمان أو انقطاع الماء عن الخزان.
تدابير الوقاية:
تركيب السخان من قبل المختصين.
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التأكد من صالحية صمام األمان ،الترموستات ،القاطع الحراري ،لمبة البيان ،مؤشر قياس
الحرارة.
فصل التيار الكيربائي عن السخان في حال انقطاع الماء.
وضع سخانات الماء في أماكن مفتوحة.
إجراء الصيانة الدورية لمسخان بمعرفة الفني المختص.
وفي حالة سخانات الماء التي تعمل بالغاز قد ينتج عنيا الوفاة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون
ونقص األكسجين لذلك يجب عدم التدخين في الحمام ،وعدم فتح المصباح الكيربائي في حالة شم رائحة
غاز مع توفير التيوية لتجدد األكسجين .وتعد سخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية أكثر آماناً.

الىقايت مه حىادث مروحت شفط الهىاء:
مروحة شفط اليواء تعتبر متيم رئيسي في معظم الحرائق المنزلية ،لذلك يجب إتباع ما يمي لتجنب نشوب
حرائق:
التأكد من إغالق مروحة الشفط قبل النوم ويجب عدم تركيا تعمل لمدة طويمة.
ي جب تنظيف المروحة بإزالة الدىون المتراكمة عمييا بصفة مستمرة .ولكن عميك قطع التيار
الكيربائي عنيا قبل القيام بذلك.
اختيار أنواع ذات كفاءة عالية يجنبك المخاطر.

الىقايت مه حىادث الذفاياث:
قد ينتج عنيا حرائق – اختناق  -انفجار ،لذلك يجب عدم وضع الدفايات بالقرب من مواد سريعة االشتعال،
أو وضعيا بالممرات ،كما يجب تجنب استخدام دفايات الفحم داخل المنازل والتأكد من عدم تسرب الغاز من
الدفايات التي تعمل بالغاز.

الىقايت مه حىادث المكىاة الكهربائيت:
ينتج عن حوادث المكواة الكيربائية حروق مباشرة أو نشوب حرائق بالمنازل بسبب السيو أو اإلىمال نتيجة
ترك ىذه األجيزة دون فصل التيار الكيربائي عنيا ،أو الممس المباشر لجسم المكواة الساخن ،أو اشتعال
المالبس نتيجة نسيان المكواة مالصقة ليا لفترة طويمة ،لذلك يجب الحرص والدقة عند استخدام ىذه األجيزة
والتأكد من فصل التيار الكيربائي عن المكواة بعد انتياء استخداميا.
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 -1الىقايت مه حىادث السقىط والتعثر واالوسالق:
تعتبر حوادث السقوط من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا وتشكل ىذه الحوادث الغالبية العظمى من حوادث
المنزل ،ويأتي ترتيبيا الثاني من حيث كونيا أحدى أىم الحوادث المؤدية لموفاة بعد حوادث الطرق ،ويمكن
أن تقع حوادث السقوط في أي وقت وفي أي مكان داخل المنزل ،وبالتالي فينبغي إتباع تدابير الوقاية
التالية:
الحفاظ عمى إغالق األبواب المؤدية إلى الشرفات.
وضع حواجز وموانع مناسبة تتفق مع اشتراطات السالمة عمى النوافذ والشرفات.
يجب تجنب وضع األثاث وخاصة الكراس ي والطاوالت قريبا من النوافذ كي نتفادى سقوط األطفال
منيا.
يراعى عدم وضع األثاث ذي األطراف الحادة في الممرات.
عدم ترك بقايا سائمة عمى البالط أو ترك أرضيات الحمام مبممة لتجنب وقوع حوادث االنزالق.
تجنب ترك األشياء عمى السمم أو في الممرات ألن ذلك قد يؤدي إلى التعثر أثناء السير ومن ثم
السقوط.
مراقبة األطفال الصغار بصفة مستمرة ألن احتمال وقوع حادث ما لمطفل أثناء انشغالنا عنو أمر
متكرر الحدوث.

 -2الىقايت مه حىادث الغرق:
حوادث الغرق قد تؤدي بحياة الطفل في ثوان معدودة لذلك يجب أن ال تترك ابدآ األطفال الصغار بمفردىم دون
مراقبو سواء في غرف تبديل المالبس أو في حمام السباحة .ولتفادي ىذه الحوادث يجب إتباع التالي-:
عدم ترك األطفال الصغار في حمام السباحة بمفردىم ودون مراقبة.
عدم ترك األطفال يسبحون في األماكن العميقة دون رقابة.
يجب عمى الكبار عدم القفز في الماء إال في المناطق التي يزيد عمقيا عن متر ونصف الن ذلك
يساعد عمى منع وقوع اإلصابات الخطرة التي قد تمحق بالرأس والعمود الفقري .
ال تجرى في المنطقة المحيطة بحمام السباحة ،ألنيا غالبا ما تكون زلقو ومبممو لتجنب حوادث
السقوط.
ال تغفل عن األطفال ابدأ ولو لمحظو واحده.
تذكر دائماً انك عندما تصطحب طفال إلى حمام السباحة فأنت وحدك المسئول عن سالمتو.
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الىقايت مه حىادث الحماماث:
وكثير ما يؤدي ىذا
ًا
سطحا أممس خطر يمكن أن ينزلق عميو الطفل أو البالغ،
بالط الحمام المبتل بالماء ولو
ً
االنزالق إلى حوادث مميتة .وقد يسبب ماء الحمام الساخن حروقًا شديدة لدى األطفال ،وقد يحدث غرق
األطفال بحوض ممموء بالماء"البانيو” ،وتعتبر شفرات الحالقة في الحمام ىي أىم أسباب جروح األطفال ،وقد

كثير ما تحدث من تناول األدوية أو المنظفات الكيماوية.
يتعرض األطفال إلى حوادث التسمم في الحمام ،والتي ًا
ولتجنب حوادث الحماما ت يجب إتباع تدابير السالمة التالية-:
فرش أرض الحمام بغطاء مصنوع من المطاط أو البالستيك الخشن مع تزويد قاع البانيو ببساط من
المطاط عند االستحمام.
يجب أن يكون بالقرب من المغسمة أو الحوض مساكات خاصة يستعين بيا المستحم أثناء النيوض
أو التحرك.
مراقبة األطفال ال صغار أثناء وجودىم في الحمام بغرض االستحمام والتأكد من حرارة الماء قبل
استعمالو.
يجب التخمص من الشفرات القديمة وحفظ الجديدة منيا في مكان مغمق وبعيد ال تصل إليو أيدي
األطفال.
حفظ األدوية والمنظفات في مكان خاص محكم الغمق.

 -3الىقايت مه حىادث المصاعذ الكهربائيت:
بالرغم من تعدد وتنوع وسائل السالمة في المصاعد .إال انو قد تقع بعض الحوادث نتيجة سوء االستخدام أو
نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية ليا ،األمر الذي يعرض مستخدموه لخطر االحتجاز ،ولموقاية من تمك
األخطار ننصح بالتالي:
إال يستخدم األطفال المصعد بمفردىم.
منع ا ألطفال من المعب بالمصعد فقد يؤدي ذلك إلى احتجازىم أو سقوطيم في بئر المصعد وتعرضيم
لإلصابة.
ضرورة زيادة الوعي بمخاطر المصاعد لدى األطفال.
عند توقف المصعد يجب التزام اليدوء والتصرف بحكمو وعدم ضرب األبواب بشدة أو الضغط العنيف
عمى األزرار.
االتصال فوراً بالدف اع المدني عندما تدعو الحاجة لممساعدة واإلنقاذ.
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التدريب عمى كيفية تشغيل المصعد يدوياً عند توقفو فجأة وكتابة طريقة التشغيل وتعميقيا في مكان

ظاىر مع كتابة ىواتف االتصال في حاالت الطوارئ وحمولة المصعد في الفتة يتم تثبيتيا بجوار المصعد.
إجراء الصيانة الدورية لممصعد من قبل شركات متخصصة في مواعيد محددة.
التقيد بالحمولة المقررة لممصعد.

-4الىقايت مه حىادث اآلالث الحادة:
في المطبخ أيضاً نجد األدوات الحادة والخطرة والتي من الممكن أن تؤذى عند سوء استخداميا أو عند
تعامل األطفال عن جيل معيا ،ولموقاية من حوادث اإلصابة باألدوات الحادة إليكم النقاط التاليـة-:
االبتعاد قدر اإلمكان عن استخدام مثل ىذه األدوات واأللعاب الحادة.
عدم ترك األطفال يعبثون بأدوات المطبخ الحادة وابعادىا عن متناول أيدييم.
عدم إعطاء األطفال صغار السن عند تناول الطعام شوكة وسكينة مع تعميميم طريقة األكل
السميمة بأدوات غير حادة.
منع األطفال من مطاردة بعضيم البعض بين قطع األثاث في الغرف والممرات.
عدم السماح لألطفال بتناول أكميم وشربيم في أواني وكاسات قابمة لمكسر كالزجاج
مثالً.

االحتفاظ باألدوات المدرسية مثل (األدوات اليندسية) داخل الحقائب وفي األماكن

المخصصة لالستذكار.
إبعاد القطع المعدنية والنقود عن متناول األطفال.

الىقايت مه حىادث تسرب الغاز:
كيفية التصرف عند اكتشاف تسرب لمغاز:
إذا شممت رائحة غاز ال تحاول التعامل مع مفاتيح الكيرباء بالتشغيل أو اإليقاف وال تقم بتشغيل مراوح الشفط
أو إشعال أعواد الثقاب لتجنب حدوث انفجار وقم بالتالي:
 إخالء المنطقة من جميع األشخاص إحكام غمق صمام الغاز. إطفاء مصادر االشتعال القريبة . -تيوية المكان بفتح النوافذ واألبواب .
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 حدد مصدر التسرب وقم بإصالحو بواسطة المختصين.الطرق السميمة لتخزين اسطوانات الغاز:
 -ال تقم بتخزين اسطوانة الغاز داخل المطبخ.

 خزن االسطوانة داخل خزانة محكمة الغمق وجيدة التيوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الموادالقابمة لالشتعال أو االحتراق.

 ال تقم برمي أو دحرجة االسطوانة.لموقاية من حوادث الغاز:
 قم بفحص أسطوانة وتمديدات الغاز(األنابيب – الخراطيم – الصمام) والتأكد من سالمتيا بصورة دوريةوتجنب تعرضيا لمحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب في إتالفيا واستبدال التالف منيا فوراً.

 التأكد من أن خرطوم التوصيل المطاطي ال يوجد بو تشققات وأنو ذو نوعية جيدة ،وأن طولو مناسبلتجنب تكون التواءت حادة بو تؤدي إلى تشققو.
 التأكد من عدم وجود تسرب باختبار رغوة الصابون ( إذا ظيرت فقعات دل ذلك عمى وجود تسرب) والبعدعن الكشف عن التسرب بواسطة أعواد الثقاب.
 يجب فحص المواقد واألفران والتأكد من نظافتيا وعدم انسداد منافذ الغاز. التأكد من تحويل مفاتيح مواقد الغاز من وضع التشغيل إلى وضع اإليقاف بعد االنتياء من االستخدام،وأيضاً غمق مصدر الغاز عندما ال تكون قيد االستعمال أو عند الذىاب لمنوم أو عند مغادرة المكان.

 لتجنب تسرب الغاز عند الطيي يجب التحكم بقوة الميب في حدود المعقول حتى ال ينسكب ما يطيىعمى الموقد ويتسبب ذلك في تسرب الغاز.
 عند تشغيل الموقد أو الفرن يشعل أوال عود الثقاب ومن ثم يفتح الموقد. -زود مطبخك بجياز كاشف لتسرب الغاز.

الىقايت مه حىادث التسمم المىسليت:
تستعمل المواد الكيماوية المنزلية ألغراض التنظيف ،الطالء ،التمميع ،الوقود  ،مقاومة الحشرات و القوارض،
مظيرات ،أدوية ومستحضرات تجميل .ويعتبر األطفال أكثر األفراد تأثرا بخطر التسمم بالمواد الكيمائية المنزلية،
ولموقاية من حوادث التسمم المنزلية يجب إتباع التالي:
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وضع األدوية و المواد الســامة ( مثل المنظفات و المواد البترولية و المبيدات
الحشرية) بعيداَ عن متناول األطفال وذلك في أماكن مرتفعة أو أماكن مغمقة.

عدم تخزين المواد السامة في نفس المكان الذي تحفظ فيو مواد الطعام.

عدم وضع المواد السامة في األكواب المخصصة لمشرب أو في زجاجات المشروبات
الغازية أو في أواني الطعام حتى ال يتناوليا شخص ما عن طريق الخطأ عمى أنيا طعام أو
شراب.
مراعاة لصق ورقة مبين عمييا اسم المادة الموجودة داخل كل إناء أو زجاجة.
عدم إعطاء الطفل الدواء عمى أنو نوع من الحموى ،حتى ال يـُقـبل الطفل عمى تناول
الدواء إذا تصادف وجوده في متناول يده.
التأكد من إغالق مفاتيح الفرن و خاصة قبل الخروج من المنزل.
االحتفاظ بأرقام ىواتف المستشفيات و الطبيب و مركز معمومات األدوية و السموم.
تجنب استنشاق المبيدات الحشرية أو مواد الطالء.
تحذير األطفال في المراحل األولى من أعمارىم بخطورة لمس أو تناول األدوية أو
المواد الكيميائية.
توعية جميع أفراد األسرة بخطورة األدوية و المواد الكيميائية الموجودة بالمنزل.

الىقايت مه مخاطر المبيذاث الحشريت:
تؤثر المبيدات الحشرية عمى الصحة العامة وخاصة لألطفال الصغار بالمنازل حيث توجد في صورة مساحيق
وأقراص أو مبيدات سائمة وغازية ،وتؤثر عمى صحة األطفال الصغار نتيجة االستنشاق أو تناوليم ألطعمة
مسممة أو في حالة رش ىذه المواد حيث يتم ذلك عن طريق االستنشاق ويؤدي ذلك إلى أمراض الجياز
التنفسي أو االختناق وخاصة عند استخداميا في حجرات مغمقة.
التوعية وارشادات لموقاية من حوادث التسمم في المنزل:
 أحفظ الكيماويات المستخدمة بالمنزل في مكان ال يراىا وال يصل إلييا األطفال.
 أحفظ المبيدات الحشرية وسم الفار في أدراج مغمقة أو حقائب مغمقة أو أدراج مرتفعة وأحفظيا في عبواتيا
األصمية.
 ال تنزع سدادات العبوات واحــرص عمى إغالق العبوات بإحكام دائما (الطفل الذي يجد عبوة مفتوحة قد
يشرب محتوياتيا قبل أن يتمكن أحد من منعو وقد يحاول الطفل فتح عبوة مغمقة ،ولكن ىذا سيستغرق
وقتا وسيكون صعب عمى الطفل وحينذاك سيراه أحد الكبار ويمنعو قبل أن يتمكن من فتحيا).

122

الحــىادث المىـسليـت
 ال تترك عبوات الم بيدات والمنظفات المنزلية عمى األرض أو تحت حوض المطبخ أو في أدراج منخفضة
يمكن لألطفال الوصول إلييا.
 ال تترك المبيدات بالقرب من األطعمة والمشروبات ( فقد يعتقد الطفل أنيا شيء يؤكل أو يشرب .وربما
يتناول شخص بالغ محتويات عبوة ما بدون أن يعرف ما يوجد فعال بيا) وقد تصل إلى الطعام ويحدث
التسمم لتناول الطعام المموث بيا.
 ال تحتفظ بالمبيدات في زجاجات مياه الشرب أو المياه الغازية ،أو األقداح أو العبوات المستخدمة عادة
لحفظ األطعمة والمشروبات.
 ال تحتفظ ببقايا المواد الكيميائية والعبوات الفارغة التي ال تحتاجيا.
 تأكد من ق راءة بطاقة العبوة و تأكد من معرفة كيفية االستعمال اآلمن السميم والكمية المفروض
استعماليا.
 احتفظ بالعبوة في يدك أثناء استخداميا واذا تركتيا ضعيا في مكان يمكنك رؤيتيا باستمرار وبعيده عن
األطفال خوفا من تناول محتوياتيا أو انسكابيا عمى جسمو و عينيو.
 داوم عم ى تنظيف بقايا المبيدات التي تنسكب عمى األرضيات وأحرص عمى جفاف و نظافة العبوة فور
االنتياء من االستخدام .
 أحفظ العبوة بالمكان اآلمن والمعروف لديك الن وجودىا خارج مكان حفظيا المعتاد يمكن األطفال من
الوصول إلييا.
 احذر من رش المبيدات المنزلية عمى الطعام أو الشراب أو عمى لعب األطفال.
 حافظ عمى نظافة األرضيات والحوائط ورمم الثقوب والشقوق لمحد من تواجد الحشرات والقوارض بالمنزل.
 أستخدم صفائح قمامة مغطاة كي ال يتمكن األطفال من إخراج محتوياتيا.
 تعاقد مع الجيات المحمية المسئولة عن جمع القمامة بمنطقتك وال تمقي القمامة حول المنزل أو في أي
مكان آخر.
 ال تثقب أو تسخن أو تحرق العبوات المضغوطة .واذا كانت المحميات تقوم بحرق القمامة ال تضع ىذه
العبوات بالقمامة بل يجب التخمص منيا بالدفن.
 عدم وضع الكيروسين (الجاز)  ،البوتاسا الكاوية ،مساحيق التنظيف والمطيرات في أماكن
يسيل عمى األطفال الوصول إلييا (عمى األرض مثال) كذلك عدم وضع السوائل الخطيرة مثل البوتاسا
الكاوية في زجاجات مثل الكوكاكوال أو في أكواب الشراب.
 األدوية (سواء األقراص أو الحقن أو الشراب) التي انتيى تاريخ صالحيتيا البد من التخمص منيا بإلقائيا
في دورة المياه أو إعداميا.
 قبل استعمال أي دواء البد من التأكد من اسمو عمى الزجاجة وطريقة استعمالو.
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 عمى األميات تعميم أوالدىا في سن مبكرة عدم لمس أو المعب بإى دواء أو مادة كيماوية.
 عدم أعطاء الطفل األدوية عمى أنيا حموى بل يجب أن يتعمم الطفل أن األدوية أدوية لمعالج وتؤخذ وقت
الحاجة إلييا فقط وليست كحموى يأخذىا في أي وقت يشاء.
 يجب االحتفاظ بأدوات التجميل بعيدا عن متناول األطفال.
 يجب التأكد من إغالق محبس أنبوبة البوتاجاز جيدا بعد كل استعمال ويجب تيوية المكان المتواجد بو
األنبوبة.
 إذا كانت ىناك ضرورة فتحفظ ىذه الكيماويات في عبواتيا األصمية دون نزع بطاقتيا وتوضع في دواليب
مغمقة خاصة بيا.
 تحفظ األدوية الضرورية في مكان بعيد عن متناول األطفال وفى دواليب مغمقة خاصة بيا والتأكد دوريا
من تاريخ نياية صالحيتيا واحتفاظيا بخواصيا الطبيعية.
 االحتفاظ بأرقام وعناوين مراكز اإلسعاف والسموم والمستشفيات والنجدة في مكان ظاىر .تميفون اإلسعاف
عمى مستوى الجميورية .123

الىقايت مه مخاطر غاز ثاوي أكسيذ الكربىن:
غاز أول أكسيد الكربون يسمى القاتل الصامت ألنك ال تستطيع رؤيتو أو تذوقو أو شمو فيو يسبب الموت
دون الم أو سابق إنذار .وينبعث غاز أول أكسيد الكربون نتي جة االحتراق غير التام لممواد العضوية مثل
الخشب والفحم والزيت والبنزين والتبغ وقد يوجد ىذا الغاز في أماكن عمل عديدة كالصناعات الكيميائية وانتاج
الصمب وأعمال المحام والقطع .وقد يوجد في المنزل مثال عند تشغيل محرك السيارة في الجراح والباب مغمق أو
عند استعمال م دفئو تالفة تعمل بالوقود أو استعمال شواية تعمل بالفحم في مكان مغمق .عندما تستنشق غاز
أول أكسيد الكربون فأنو يدخل فورا إلى مجرى الدم بصوره أسرع من األكسجين ويحل محمو فيحرم بذلك أنسجة
الجسم بما في ذلك المخ من األكسجين الالزم لمحياة وتشتمل أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون عمى
ضيق التنفس واالضطراب والدوار وقصور النظر والسمع وفقدان الوعي أو الوفاة ال سمح اهلل .
قواعد السالمة واألمان التي تساعدك عمى تفادى التسمم بغاز أول أكسيد الكربون:
قم بصيانة األجيزة التي تعمل باحتراق الوقود مثل المدفئات التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو
الخشب وذلك حسب تعميمات الجيات المصنعة ليا .اعيد بفني متخصص لمعاينتيا واصالح أي عطل بيا.
ال تترك مطمقا المحركات التي تدار بالبنزين (سيارة أو آلة قص األعشاب) مشتغمة في مكان مغمق
مثل الجراح.
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قم بصيانة أنبوب العادم في سيارتك لمنع حدوث التسربات واألسمم أن تفتح نوافذ السيارة قميال
لضمان تجديد اليواء داخل السيارة عندما يكون المرور بطيئا.
ال تستخدم مطمقا األجيزة التي تعمل باحتراق الوقود داخل المباني أو في األماكن المغمقة إذا لم تكن
مزوده بنظام صرف أو تيويو وال تستخدم شواية الفحم أو الخشب داخل المنزل ذلك ألنو عند احتراق الفحم
أو الخشب أو غيرىما من الوقود ينبعث غاز أول أكسيد الكربون.
أنتبو قد يحدث التسمم بغاز أول أكسيد الكربون في أي مكان وفى أي وقت.

الىقايت مه الملىثاث المىسليت:
تخمص من المموثات الموجودة في المنزل لتفادي تعرض أحد أفراد أسرتك لإلصابة بحكة في الجمد أو العينين
وسيولو في الدموع ورشح األنف ونوبات العطس أو نشوب حريق .وأعمم أن ىذه األعراض الصحية غير
مريحة بل مزعجو .ويمكنك أن تبدأ بالتخمص من أي مموثات قد تجدىا في منزلك ،السيما إذا كان بإمكانيا أن
تسبب ىذه األعراض .وال تعتقد انك تحافظ عمى نظافة منزلك بنسبة مائة في المائة ،إذ أن ذلك يوحى لك بعدم
وجود مموثات حيوية (بيولوجيو) كالجراثيم والبكتريا .ومن العوامل التي تساعد عمى نمو ىا الرطوبة ووفرة
المواد المغذية لنمو البكتريا وتتوافر ىذه الظروف في الحمامات وغرف النوم واألدوار السفمية والجراح وفى
السجاد  ،وتذكر أن الحيوانات األليفة مصدر خطير لمجراثيم والبكتريا إذا لم تكن تخضع إلشراف طبي دوري.
ولموقاية أتبع التالي:
صيانة واصالح مصادر تسرب أو ترشح منيا الماء.
تأكد من عدم تسرب المياه لمنزلك من الخارج.
التزم الحرص عند رش الحديقة بالماء حتى تتجنب غمر الماء لممواضع المجاورة لجدران منزلك.
إذا كنت تعانى من مشكمة رشح المياه في منزلك فأتصل فورا بالمختص لمعالجة المشكمة.
احرص عمى تنظيف مرشحات مكيفات اليواء بمعدل مره كل أسبوعين عمى األقل وحافظ عمى نظافة
فتحاتو.
تأكد من انك تقوم بتشغيل مروحة التيوية ،وافتح النافذة أو ات رك باب الحمام مفتوحا بعد االستحمام،
فبذلك تسمح بالتخمص من الرطوبة .حافظ عمى الحمام بما في ذلك الحوائط وبالط األرضية وممسحات
األرجل وجففيا باستمرار.
استخدم مروحة التيوية ،واسمح بتجدد اليواء في المطبخ باستمرار .حافظ عمى نظافة األرضيات
والحوائط ومراوح التيوية ومناضد الطعام واألواني المنزلية .ويمكن لممموثات الحيوية أن توجد في األوعية
المتسخة التي توضع في الثالجة  ،وليذا يجب أن تتأكد من حفظيا نظيفة.
غرفة الغسيل :تأكد أن مجفف المالبس يعمل عمى تصريف اليواء إلى الخارج بشكل صحيح.
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الدور السفمى :تأكد من أن األرضية غي ر رطبو وبخاصة إذا كان ىناك سجاد في الدور السفمى.
غرف النوم :حافظ عمى نظافة الفرش المستخدم والوسائد واحرص عمى تجديد اليواء فييا.
الحيوانات االليفو  :حافظ عمى نظافة الحيوانات االليفو في منزلك .ونظافة أوعيتيا وأماكن نوميا
وتابع الكشف الدوري عمييا عند الطبيب البيطري أو عند ظيور اى عرض غير طبيعي.
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