
سبتمبر 2021

 الوقاية من التسمم 
بسبب منتجات التنظيف

يُعد التنظيف طريقًة مهمًة لتقليل الجراثيم. ورغم ذلك، فقد تعرض العديد من األطفال الصغار للتسمم بسبب 

المنتجات التي تهدف إىل قتل الجراثيم. قد يؤدي ابتالع حتى كميات ضئيلة من هذه المنتجات إىل تسمم 

األطفال. قد يتسبب التسمم في حدوث ارتباك وقيء ونعاس وتشنجات وصعوبة في التنفس وحتى الموت. 

اتبع النصائح أدناه للحفاظ عىل سالمة األطفال.

تصرف بسرعة1
 اتصل بمركز مكافحة السموم إذا كنت تعتقد 

أن الطفل قد ابتلع أو لمس شيًئا قد يؤذيه.

اتصل عىل الرقم: 800-222-1222 
)االتصال مجانًا(

 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني: 
www.poison.org

يتحدث العاملون بمركز مكافحة السموم العديد 

من اللغات. يمكنهم إخبارك بما يجب عليك 

فعله. هذه الخدمات ُمتاحة في أي وقت.

 اتصل بخط النجدة عىل الرقم 911 إذا 
فقد الطفل وعيه أو كان ال يتنفس.

كن مستعًدا2
 احفظ رقم الهاتف الخاص بـمركز مكافحة 

 السموم عىل هاتفك. اكتبه بالقرب من 

كل هاتف في منزلك.

تعرف عىل كيفية الوقاية من التسمم من 

.www.poison.org عىل موقع

 أبِقه بعيًدا عن  3
متناول األيدي
احتفظ بالمنتجات في 

عبواتها األصلية. ويشمل 

ذلك منظفات الغسيل 

وغسيل الصحون ومعقمات 

األيدي ومنتجات التنظيف. 

قم بتخزينها حيث ال 

يستطيع األطفال الوصول 

إليها. إذا قمت بتخزين 

زجاجات صغيرة من معقم 

اليدين في محافظ أو أكياس 

حفاضات أو سيارات، 

فاحفظها بعيًدا عن متناول 

األطفال.

اقرأ الملصق4
 اتبع التعليمات الموجودة عىل 

 الزجاجة عند استخدام منتجات 

 التنظيف. عند استخدام 

منتجات معينة، قد تحتاج إىل ارتداء 

قفازات أو فتح نافذة. ال ينبغي أبًدا خلط 

بعض المنتجات مع منتجات أخرى.

 بعض معقِّمات األيدي 

 ليست آمنة. تأكد من أن 

معقم األيدي ال يحتوي عىل مكوِّن 

يسمى الميثانول. تحقق من قائمة 

معقِّمات األيدي التي يجب أال 

تستخدمها لمعرفة ما إذا كان 

معقمك آمًنا أم ال. ال ينبغي 

استخدام معقم اليدين للرضع 

أو األطفال الصغار الذين تقل 

أعمارهم عن عامين. الصابون 

 والماء هما األفضل 

لغسل اليدين.

1-888-227-5125
health@ecetta.info

كان هذا المورد وال يزال مدعوًما من إدارة األطفال والعائالت )ACF( التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS( بالواليات المتحدة كجزء من منحة المساعدة المالية التي يبلغ إجماليها 7،582،500 دوالر، بتمويل بنسبة %97 من 

إدارة األطفال والعائالت )ACF( و%3 من إدارة خدمات الموارد الصحية )HRSA( التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS( بالواليات المتحدة. المحتويات خاصة بالمؤلف )المؤلفين( وال تُمثل بالضرورة وجهات نظر إدارة األطفال 

والعائالت )ACF(، ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS( أو الحكومة األمريكية، كما ال تمثِّل تصديًقا من تلك الجهات. يجوز نسخ هذا المورد لالستخدامات غير التجارية دون إذن.
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