
سیة في حاالت الوباء
ض ارشادات النظافة األسا
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Foto: maconga (Fotolia)

 من نحن: الوزارة االتحادیة للمعارف والفنون والثقافة، مینورينت بالتس 5، النمسا أ 1014، سبتمبر 2009

  ضرورة البقاء في املنزل لدى ظهور عوارض املرض!
  ومن عوارض املرض النمطیة: اإلعیاء املفاجئ مع

  ارتفاع في درجة الحرارة وآالم في املفاصل والعضالت
  والرأس واضرابات في القسم األعلى من الجهاز

  التنفسي والعطس وال�حة وصعوبة التنفس، إضافة
  إلى إصابة البعض باإلسهال والتقیؤ. �ما أنه

   من الضروري البقاء في البیت لغایة الشفاء التام
  من املرض ومرور 24 ساعة دون ارتفاع بالحرارة ودون

  تناول األدویة املخفضة للحرارة. یستغرق ذلك من
 خمسة إلى سبعة أیام.

  الیدین جیداً بانتظام! غسل الیدین باملاء
  الفاتر والصابون (عبوات الصابون البخاخة)غسل

  – قبل الطعام وبعد استعمال الحمام وبعد مالمسة
 أحد املصابني.

 تجهیز الحمامات وتنظیفها طبقاً للوائح! وضع
  عبوات الصابون البخاخة واملناشف التي تُستعمل

 مرة واحدة ومنظف مطهر.

  احذروا املالمسات! الرجاء تجنب السالم باليد والضم
 وال�ح أو العطس بوجه اآلخرین.

  االبتعاد عن املصابني! االبتعاد عن التجمعات
واالحتفاالت.

  مطهر الیدین! استخدام مطهر الیدین في حال لم
ی�ن هناك مجال لغسلها.

  عدم الشرب من الحنفیة! ضرورة استخدام ال�وب
 الخاص ب�م.

  التهوئة بانتظام! تهوئة الغرفة بعد �ل حصة دراسیة
على األقل ملدة ثالث دقائق أو عشر دقائق إن أم�ن.

  املحارم الورقیة! تُرمى املحارم الورقیة في سلة
  املهمالت بعد استخدامها للعطس أو ال�ح أو نف

  األنف. في حال لم ت�ن املحارم الورقیة متوفرة
  يُرجى عدم العطس في الیدین، بل في الذراع وبعیدًا

 عن اآلخرین.

  أحدث املعلومات الصادرة عن وزارة الصحة
www.bmg.gv.at :تجدونها على املوقع االل�تروني 

  التالمیذ املصابني باملرض في املدرسة: الرجاء
  وصعهم في غرفة منفصلة لغایة قدوم أولیاء أمورهم
  الصطحابهم. ومن األفضل عدم االقتراب من التلمیذ

 املصاب أ�ثر من متر واحد.

  األطفال التي ال تظهر علیها عوارض املرض:
  یُسمح لهم بالذهاب إلى املدرسة حتى ولو �ان أحد

 األقارب مصابًا باملرض.

 بالنسبة الستخدام األقنعة الواقیة: ال یوجد حالیًا
  أي تعمیم بهذا الشأن. ول�ن یُنصح باستخدامها
  من قبل العاملني في الحقل الطبي والتمریض مع

 مراعاة اتباع ارشادات استعمالها.

انفلونزا
  قد تؤدي انفلونزا  تبدو وكأنها
  بسيطة في بعض األحيان إلى

   أمراض مستعصية. احموا
أنفسكم وغتركم من العدوى!


