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الجيدة مهمة؟ النظافة  تعتبر  لماذا 
يمكن أن تنتشر العدوى من خالل االتصال الجسدي المباشر بين 

الناس، أو الرذاذ المتطاير من السعال والعطس أو من مالمسة 
األسطح واألشياء. يتالمس األطفال في مركز رعاية األطفال مع 

العديد من األطفال والبالغين اآلخرين، وكذلك مع األلعاب واألثاث 
والطعام وأدوات األكل. وتؤدي هذه الدرجة العالية من االتصال 

الجسدي مع الناس والبيئة إلى توليد مخاطر تعرض األطفال 
لألمراض المعدية ونشرها. ورغم أنه من غير الممكن للخدمات أن 

تمنع انتشار العدوى التي قد تحدث، يجب أن تعمل المراكز على 
خلق بيئة صحية لتقليل انتشار األمراض واألوبئة.

كيف يساعد المربّون األطفال على اكتساب عادات النظافة 
الجيدة؟ الشخصية 

جنباً إلى جنب مع أساليب النظافة األخرى، يساعد المربّون في 
الحد من انتشار العدوى من خالل تشجيع األطفال على اتباع عادات 

النظافة الجيدة، وذلك باإلضافة إلى استخدام أساليب النظافة األخرى. 
كما يمكن تعزيز مهارات المساعدة الذاتية والرعاية الذاتية لألطفال 
من قبل المربّين الذين يدعمونهم الكتساب عادات صحية. وسيعزز 
المربّون عادات النظافة في الخدمة من خالل برنامج تجارب اللعب 

الخاصة باألطفال وكذلك من خالل الروتين اليومي مثل أوقات 
الوجبات وتغيير الحفاضات واستخدام المرحاض.

من خالل وضع قواعد النظافة مع األطفال وتقديم ردود فعل 
إيجابية وتقديم الدعم، سيساعد المربّون في اكتساب مهارات النظافة 

الشخصية.

النظافة في خدمات التعلم المبكر
يساعد تشجيع النظافة الجيدة في خدمات التعلم المبكر األطفال على تطوير عادات النظافة اإليجابية مدى الحياة، كما يساعد 

في تقليل مخاطر انتقال العدوى بين األطفال والبالغين.

 في خدمة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، يجب أن تكون قادراً على رؤية معايير النظافة المستخدمة من قبل 
المربّين لتقليل انتشار العدوى. ويمكنك أيضاً مساعدة الخدمات في الحفاظ على بيئة صحية.

ماذا يمكنك أن تفعل لدعم النظافة؟
يمكنك مساعدة خدمة رعاية طفلك بشكل كبير من خالل اتباع 

إجراءات صحية بسيطة عند زيارة الخدمة وباستخدام عادات النظافة 
الجيدة في المنزل مع األطفال. ومن المهم أيضاً أن تكون على دراية 

بسياسة خدمة رعاية األطفال واالمتثال لها بشأن فترات المرض 
واالستبعاد بسبب األمراض المعدية. وتضمن فترات االستبعاد الحد 
من انتشار العدوى. يمكنك طلب نسخة من المربّي إذا لم تكن متأكداً.
يحتوي موقع StartingBlocks.gov.au على مورد خاص بتعليم 

طفلك النظافة الشخصية في المنزل والذي قد تجده مفيداً.

https://www.startingblocks.gov.au/at-home/hygiene-at-home/
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المبكر؟ التعلم  النظافة المستخدمة في خدمات  ما هي طرق 
تستخدم الخدمات مجموعة من طرق النظافة للحد من انتشار 

العدوى، وتشمل هذه اإلجراءات والممارسات المحددة التي يتم 
تنفيذها من قبل المربّين واألطفال على أساس يومي. سيتم وضع 

سياسات وإجراءات النظافة المكتوبة، بناًء على توصيات من 
السلطات المعترف بها مثل المجلس الوطني للبحوث الصحية 
)National Health and Medical Research والطبية 

)Council - NHMRC، وإدارات الصحة في الواليات واألقاليم 
 ومعايير الغذاء في أستراليا ونيوزيلندا 

 ،)Food Standards Australia New Zealand( 
لتوجيه ممارسات المربّين.

وتشمل استراتيجيات النظافة التي تستخدمها الخدمات ما يلي: 

+  دعم البالغين لتطبيق ممارسات غسل اليدين وتجفيفهما على أكمل 
وجه

+  تشجيع األطفال على اتباع ممارسات غسل اليدين المناسبة

+  ضمان تنظيف / غسل المعدات واأللعاب بانتظام والمحافظة 
ً عليها جيدا

+  تنظيف المرافق مثل الحمامات والمطابخ وأماكن النوم والراحة 
واللعب

+  استخدام األساليب المناسبة الستعمال المرحاض وتغيير 
الحفاضات

+  استخدام اإلجراءات المناسبة لمسح أنف 
الطفل وتعليمه كيفية القيام بذلك بنفسه

+  عرض الفتات وملصقات حول إجراءات النظافة 
بتعليقها بمستوى ارتفاع الطفل في الحمامات ومناطق اللعب

+  تطبيق الممارسات المناسبة للتعامل مع األغذية وإعدادها 
وتخزينها

+   تقديم معلومات مكتوبة لألسر حول جدول التحصين الموصى به 
لألطفال

+   وضع إجراءات واضحة للتعامل مع سوائل الجسم والتخلص 
منها مثل الدم وأي مواد ملوثة ناتجة عن اإلسعافات األولية

+   تقديم معلومات مكتوبة لألسر عن فترات االستبعاد بسبب 
المرض واألمراض المعدية.


