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 التوص4ات المنصوص عليها ف4ما �23 تهدف إ/ إعطاء دعم و+�حاءات �مكن دائما أن يتم مالءمتها وتح��رها �صورة فرد�ة. 
 

ة للغا�ة عند   ات صغ=> وسات كورونا M 2Nائنات مسKLة للمرض جد�دة جدا وتتمكن من االنتقال من إDسان آلخر بواسطة قط=> ف=>
ة، وع3 وجه التحد�د بواسطة أش4اء. لهذا السRب  التPلم أو  WXاKقة غ=> م�Zالسعال أو العطس ومن المحتمل أ�ضا أنها ت\تقل �ط

2 يتجمع أو يوجد بها كث=> من الناس. لهذا السRب فإن هذە األماdن، مثل ر�اض األطفال أو  
jkن الd2 األما

lm ة فإنها تنop Woqعة كب=>
2 الوقت الحاlr مغلقة. المدارس أو أماdن اللعب أو المط

lm jtKاحة، تKاعم أو حمامات الس 
 

2 أجسادهم ومن  
lm ة للمرضKLة المس pسRب أن الzث=> من الناس ال �الحظون ع3 وجه اإلطالق أنهم �حملون الvائنات الصغ=>

l لذلك بنقل العدوى إ/ آخ�Zن، ف l أو مدرك~> 2 الوقت  خالل ذلك �كون من الممكن أن �قوموا �دون أن �كونوا راغب~>
lm إنه توجد

2 حما�ة أنفسهم وحما�ة اآلخ�Zن. 
lm ار والصغار أن �ساعدواKzل الvاعها. من خالل هذە القواعد �مكن لKقواعد �جب ات lrالحا 

 
ل �جب علP4م حتما أن تقوموا �الحفاظ ع3 مسافة فاصلة قدرها م=j ونصف إ/    : 1القاعدة رقم  l l=عندما تكونوا خارج الم

ام �ه أ�ضا   l j=ا. وهذا ما �جب االلK�Zتق [مMر�X] مPن. طول هذە المسافة �ماثل طول فراش�Zالناس اآلخ l l ب�نPم و�~> �ن اثن~> j=م
2 الوقت الحاlr من  عندما تلتقون pشخص تعرفونه أو عندما تكونوا سعد

lm ادل التح4ة فإنه ال �كونKم. عند تPعضKاء �االلتقاء ب
2 إمPان4ات أخرى لتKادل التح4ة مثل التل��ــــح �األ�دي  

lm م أو أن تتصافحوا �األ�دي. فكرواPلوا �عضKم أو تقPالج4د أن تعانقوا �عض
2 الهواء. 

lm التKأو إرسال ق 

 
ل، وع3 وجه  تجنبوا االتصال المKاWX �: 2القاعدة رقم  l l=2 الم

lm م س��اPن الذين ال �سكنون مع�Zل األشخاص اآلخP
ام �ه أ�ضا ف4ما يتعلق �Pل األشخاص الذين   l j=هذا ما �جب االل . l2 السن أو المر�

lm l الخصوص �األشخاص المتقدم~>
2 األحوال العاد�ة ترونهم �صورة منتظمة. علP4م أن تقوموا س��ا مع الKzار المعن

lm2  تحبونهم جدا و
lm <=م �التفكP� l ي~>

، الرسائل  2
lو� j=zد إل� 2 �مكن بها الحفاظ ع3 التواصل �دال عن ذلك: المPالمات الهاتف4ة، رسائل ال=� jk4ف4ة الzال

2 هذا الوقت أن تكون �د�ال لتجاوز �عد المسافة و�مكن أن تع�2 
lm المات الهاتف4ة �الف4ديو �مكنPالصوت4ة أو الم

2 ا 
lm مPم مع كونPعض. اإلحساس �أنKم الPم ع3 الرغم من ذلك مع �عضPم االلتقاء، إال أنPال �مكن lrلوقت الحا  

 
ام �اتKاع قواعد النظافة الصح4ة التال4ة:   : 3القاعدة رقم  l j=م حتما االلP4جب عل� 

•  . 2
jm2 أو �مند�ل ج4ب ور lkع المث�zجب احتواء وحجب العطس والسعال �ال� 

د�د أغن4ة  • j=جب أن تقوموا أثناء غسل ال4دين ب�„Happy Birthday“   فقط عند ، l l اث\ت~> [ع4د م4الد سع4د] مرت~>
 الق4ام �ذلك فإن األ�دي تكون قد أصKحت نظ4فة �الفعل. 

l األصابع وأ�ضا أظافر األصابع، وهذا ما �جب الق4ام �ه دائما...  •  يتم غسل األ�دي من الخارج ومن الداخل و�~>
لعن - l l=ل تناول الطعام -      د الدخول إ/ المKق 
دد ع3 المرحاض  -  j=عد السعال أو العطس أو التمخط [تنظ4ف األنف]  -      �عد ال� 

2 سلة النفا�ات.  •
lm يتم استخدام مناد�ل الج4ب الورق4ة مرة واحدة فقط و�تم التخلص منها �عد ذلك فورا بوضعها 

 
2 الحلق أو إذا Mان من الالزم علP4م السعال  عندما �شعرون �أنPم  : 4القاعدة رقم 

lm م ح ، أو عند وجود حكةP�أو لد lمر�
P� lم وهم سوف �عرفون ما الذي �جب عمله.  ة، ف4جب علP4م حتما التحدث مع الKzار المعني~>  �ك=¢

 

يرجى منكم على  سويا.تنبيهات إضافية للكبار: يرجى منكم قراءة التنبيهات سويا مع طفلكم والقيام أيضا بالتدرب عليها 
سبيل المثال أن تقوموا حتما بتجربة والتمرن على تحديد ما هو امتداد مسافة متر ونصف، وذلك نظرا ألنه ال يوجد لدينا وال لدى  
األطفال تخيل صحيح فيما يتعلق بذلك. أيضا كيفية غسل اليدين بصورة صحيحة يتم تعلمها سويا على أفضل وجه. يرجى منكم أن 

بداية بتجربة ذلك سويا، إال أنه يكون عليكم االستمرار في الذهاب قبل تناول الطعام سويا إلى غرفة الحمام وترديد  تقوموا في ال
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[عيد ميالد سعيد] سويا. عندما يصبح غسل اليدين والحفاظ على المسافة الفاصلة شيئا باعثا على  “Happy Birthday„أغنية 
عندما تكون هذه األمور ال تسير بقدر  –رور وليس سببا للتعنيف. يرجى منكم أال تقوموا المرح ويصبح لعبة، فإن هذا يعد سببا للس

بالتهديد بأن الطفل سوف يقوم بالتسبب في إصابة آخرين بمرض أو أنه سوف يقوم بتعريض أشخاص  –الجودة المرغوب فيه 
"نحن كلنا نساعد، وأيضا أنت!" ويكون عليكم أن  يحبهم للخطر. يرجى منكم أن تقوموا بدال عن ذلك بتحفيز طفلكم، وأضحوا له:

تقوموا بتذكير األطفال األصغر سنا بصورة خاصة، وذلك نظرا ألنهم من المحتمل أن يكون ما زال ليس لديهم الشعور بأن شيء 
األمور تسير بقدر  جديد يكون أيضا ما زال من الالزم االلتزام به في اليوم التالي. يرجى منكم مساعدة األطفال عندما ال تكون

الجودة المرغوب فيه، وأمدحوا األطفال عندما تسير األمور كما ينبغي! إال أنكم في المقام األول يكون عليكم: أن تتصرفوا كقدوة  
 يحتذى بها!

 

)]: إيضاح النظافة الصحية بصورة مناسبة 2020[المؤسسة الوقفية لشؤون األطفال ( AETAS Kinderstiftung (2020)بيان المصدر: 
  ]. ميونيخ.المؤسسة الوقفية لشؤون األطفال[ AETAS Kinderstiftung. ألطفال

  .13/5/2020، الوضع:www.aetas-kinderstiftung.deمتاح في اإلنترنت تحت عنوان 
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