
املسكنات املتاحة بدون وصفة طبية – السبب األكرث شيوًعا يف تسمم 
األطفال الصغار.

احفظي جميع األدوية بعيًدا عن متناول أيدي األطفال ومرمى برصهم أيًضا،   •   

ويُنصح بوضعها يف خزانة مرتفعة أو خزانة تغلق بقفل   

احرتيس من املسكنات املرتوكة عىل الطاوالت الجانبية للرسير أو داخل حقائب   •   

اليد أو عىل األرض.   

منتجات التنظيف – قد تكون مفيدة بالنسبة إليِك، ولكنها قد تُض األطفال 
الصغار.

ما الذي يقبع أسفل حوض املطبخ أو يختبئ خلف مقعد الحامم يف منزلك؟    •  

انقيل     

منتجات التنظيف إىل مكان مرتفع أو ضعيها داخل خزانة مغلقة بقفل   

أعيديها إىل مكانها البعيد املخصص بها بعد كل استعامل  •  

نة للمنتجات، فهي قد تبطئ وصول األطفال إىل  ال تضعي ثقتك يف األغطية املؤمَّ  •   

محتوياتها لكنها لن متنعهم     

يف أثناء تسوق منتجات الغسيل، ابحثي عن منتجات التنظيف املضاف إليها مواد   •   

 "Bitrex" ُمرة املذاق مثل   

ال تسكبي منتجات التنظيف داخل زجاجات غري مخصصة لها، مثل زجاجات   •   

الرشب، فقد يخلط األطفال بينها وبني املنتج األصيل.   

منتجات غسيل املالبس – قد يخلط الصغار بني املنتجات زاهية األلوان 
وبني الحلوى أو األلعاب، وخاصة كبسوالت مسحوق غسيل املالبس. إال أن املواد الكيميائية 

املركزة املوجودة داخل تلك الكبسوالت قد تسبب أرضاًرا بالغة لجوف الطفل أو جلده أو 

عينيه.

نعرف أنه من املغري إبقاء منتجات الغسيل بجوار الغسالة، لكننا ننصحك   •   

بنقلها إىل مكان مرتفع أو وضعها داخل خزانة مغلقة بقفل   

احرتيس! فهناك أيادي صغرية خاطفة يف البيت! وال ترتيك كبسوالت الغسيل   •   

عىل الغسالة أبًدا   

ضعي املنتجات بعيًدا عن متناول األطفال مبجرد انتهائك من استخدامها  •  

أثناء تسوق منتجات الغسيل، ابحثي عن منتجات التنظيف املضاف إليها     •   

مواد ُمرة املذاق مثل "Bitrex" - فطعمها منفر للغاية يدفع األطفال إىل    

بصقها بدالً من ابتالعها، وبذلك تحميهم من التعرض للتسمم عن طريق    

الخطأ.  

تثري زجاجات مواد التنظيف زاهية األلوان وأقراص الغسيل 

الرخوة، وأقراص املسكنات املوجودة داخل عبوات المعة فضول 

األطفال الصغار الكتشافها، وما من سبيل إىل ذلك أمامهم إال 

بوضعها يف أفواههم. 

ولكن لسوء الحظ، بعض األشياء التي تُسِهل الحياة علينا قد 

تلحق بأطفالنا أرضاًرا بالغة ألن أجسامهم تتعامل مع السموم 

بطريقة مختلفة. إال أنه ولحسن الحظ ميكننا الحفاظ عىل سالمة 

أطفالنا بكل سهولة.

 لقد اعتقد أنها َحلوى، ألنها كانت ملونة وتُشبه الجييل، 
فقدمها إىل "أورال"، التي قضمتها. 

أم تتحدث عن أقراص/كبسوالت غسيل املالبس

الوقاية من التسمم

 للمزيد من املعلومات
 www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust
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