
Brought to you by www.startingblocks.gov.au

يعد إنشاء جيل جديد من SunSmart أمراً مهماً ، وسرطان الجلد هو أحد 
أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها.

يمكن أن يؤدي التعرض للكثير من أشعة الشمس فوق البنفسجية إلى حروق 
الشمس وتلف الجلد والعين وسرطان الجلد. ويرتبط الضرر الناتج عن األشعة 
فوق البنفسجية المتراكمة أثناء الطفولة والمراهقة ارتباطـاً وثيقاً بزيادة خطر 

اإلصابة بسرطان الجلد في وقت الحق من الحياة.

يجب على خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة الحرص على 
حماية األطفال من أي ضرر بما في ذلك األشعة فوق البنفسجية. 

هل أنت على دراية بسياسة الحماية من أشعة الشمس في 
خدمة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة لطفلك؟ 

تتطلب اللوائح الوطنية )National Regulations( أن تكون خدمات التعليم 
 )Reg 168 )2( والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة سياسة حماية من الشمس

)أ( )ii(( بما في ذلك المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة حول ما يلي:

• الغرض من تنفيذ السياسة
• متى يتم استخدام الحماية من أشعة الشمس

•  تدابير الحماية من أشعة الشمس )القبعات، والمالبس، وواقي من الشمس، 
والظل، والنظارات الشمسية إذا كانت عملية(

• األدوار النموذجية
• التعرف على الحماية من أشعة الشمس

• معلومات األسرة

لدى SunSmart سياسة نموذجية تتضمن إرشادات وتوصيات مجلس السرطان 
األسترالي )Cancer Council Australia( الحالية لكل والية وإقليم. 

متى تستخدم خدمة الرعاية الحماية من أشعة الشمس؟ 
األشعة فوق البنفسجية هي طاقة غير مرئية مصدرها الشمس وهي السبب 

الرئيسي لسرطان الجلد. ُيوصى بمجموعة من تدابير الحماية من أشعة 
الشمس )القبعة، والمالبس، وواقي من الشمس، والظل والنظارات الشمسية( 

عندما تصل مستويات مؤشر األشعة فوق البنفسجية إلى ثالثة أو أعلى. 

يعرض تطبيق SunSmart المجاني الصادر عن مجلس السرطان األسترالي 
)Cancer Council Australia( مستويات األشعة فوق البنفسجية اليومية 

وأوقات الحماية من أشعة الشمس، وهي توقعات يصدرها مكتب األرصاد 
الجوية )Bureau of Meteorology( لألوقات التي من المتوقع أن تصل 

الحماية من أشعة الشمس في خدمة رعاية األطفال 
- ما الذي ينبغي توقعه

فيها مستويات األشعة فوق البنفسجية اليومية إلى ثالثة أو أكثر. أوقات 
 الحماية من الشمس متاحة أيضاً في قسم الطقس في الصحيفة على 

.myuv.com.auو cancer.org.au

يمكن لـخدمات الرعاية مراقبة األوقات اليومية لتجنب أشعة الشمس وإخطار 
الموظفين واألسر من خالل عرض األوقات عند المدخل أو في ورقة تسجيل 

الدخول أو في الغرف أو عبر أداة SunSmart على الموقع اإللكتروني 
الخاص بها. 

نظراًإلى أن األشعة فوق البنفسجية ال يمكن رؤيتها أو الشعور بها، فمن 
المهم تتبع مستويات األشعة فوق البنفسجية وأوقات الحماية من أشعة الشمس 
وعدم التعرض للطقس. إذا كانت األشعة فوق البنفسجية ثالثة أو أكثر، بغض 

النظر عن الطقس، فإن الحماية من أشعة الشمس مطلوبة. 

هل مساحة اللعب الخارجية مظللة؟ 
يمكن أن يحد الظل الجيد )Reg 114( من التعرض العام لألشعة فوق 

البنفسجية للشمس. وعند إشراك ذلك مع المالبس المناسبة والقبعات وواقي 
الشمس، يمكن حماية األطفال جيداًمن األشعة فوق البنفسجية عندما تكون 

في الهواء الطلق. ومن المهم أن تظلل تكون لخدمة الرعاية بعض المساحة 
الخارجية حتى يتمكن األطفال من إستخدامها. 

تصل األشعة فوق البنفسجية إلينا مباشرة من الشمس ويمكن أيضاً أن تتناثر 
بواسطة الجزيئات الموجودة في الهواء وتنعكس من األسطح مثل الطوب 

والخرسانة والزجاج والرمل والماء. كيف تبدو مساحة اللعب الخارجية لدى 
خدمة الرعاية؟ تعكس األسطح الطبيعية الخشنة غير المستوية )مثل العشب 

و تانبارك والتربة( األشعة فوق البنفسجية بنسبة أقل من األسطح الملساء 
الالمعة ذات األلوان الفاتحة.

يمكن أن يكون الظل طبيعياً )Reg 113( )مثل األشجار ذات المظالت 
الواسعة والمنخفضة والكثيفة(، وناتجاً عن المباني )مثل الشرفات الممتدة 

والبرجوالت( ومؤقتا )المظالت والخيام والقماش(.

https://www.myuv.com.au/
https://www.cancer.org.au
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هل يمكنك رؤية استخدام تدابير الحماية من أشعة الشمس؟ 
ال ُيعد إعطاء القدوة من جانب المرّبي في سلوكيات الحماية من أشعة الشمس 

مهمة لصحته فحسب، بل تشجع أيضاً األطفال ويحفزهم على اتباعه. فغالباً 
ما تكون األفعال أقوى من الكلمات، لذا يمكن أن يكون للمرّبي الذي يستخدم 
كريم الوقاية من الشمس أو يمسك بقبعته تأثير كبير على سلوكيات األطفال. 

وينطبق هذا أيضاً على اآلباء - عندما يستخدم اآلباء إجراءات الحماية من 
أشعة الشمس مثل القبعات والظل وواقي الشمس والمالبس، فمن المرجح أن 

يستخدم أطفالهم طرق الحماية من أشعة الشمس أيضاً.

خالل أوقات الحماية من أشعة الشمس )عندما يكون مستوى األشعة فوق 
البنفسجية ثالثة أو أعلى(، تأكد من استخدام الموظفين واألطفال إلجراءات 

الحماية الخمسة من أشعة الشمس عند اللعب والقيام باألنشطة في الهواء 
الطلق. 

 1  ارتداء المالبس التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.

إذا كان بإمكانك رؤية الجلد، فيمكن لألشعة فوق البنفسجية أن تصل إليه. 
هل تشجع خدمة الرعاية طفلك توصيات المالبس الواقية من أشعة الشمس 
المناسبة مثل القمصان التي تغطي الجذع وذات رقبة طويلة وأكمام تغطي 
ثالثة أرباع الزراع، وسراويل طويلة وفساتين / تنانير تصل إلى الركبة 

على األقل؟ 

 2  وضع واقي من الشمس. 

ال ُينصح عموماً باستخدام واقي الشمس على نطاق واسع لألطفال دون 
 سن ستة أشهر. 

تعمل مكونات الواقي من الشمس بطريقتين، إما نثر األشعة فوق البنفسجية 
و / أو امتصاصها لمنع وصولها إلى الجلد. ألن الواقي من الشمس يساعد 
على منع األشعة فوق البنفسجية من الوصول إلى الجلد، فإنه يساعد على 

 منع تلف الحمض النووي الذي يؤدي إلى سرطان الجلد. 

قد توفر خدمة الرعاية لطفلك منتج SPF30 الواقي من الشمس )أو 
أعلى( الواسع الطيف والمقاوم للماء أو يطلب من األسر توفيره. بالنسبة 
ألي أجزاء من الجلد غير مغطاة بالمالبس، فمن األفضل وضع واٍق من 
الشمس قبل 20 دقيقة تقريباً من الخروج وإعادة وضعه كل ساعتين أو 

 أكثر إذا تم مسحه أو غسله. 

غالباً ما تحتوي خدمات الرعاية على نموذج التصريح 
باستخدام واٍق من الشمس يمكن لألسر التوقيع عليه. من 

المفيد أيضاً أن تقوم األسر باستخدام كريم واقي من الشمس 
عند تسليم الطفل واإلشارة إلى ذلك في قائمة تسجيل الدخول، حيث 
يساعد ذلك المرّبين على ضمان وضع طبقة أساسية جيدة واستعداد 

 األطفال للعب في الخارج. 

من حوالي ثالث سنوات من العمر، يتم تشجيع المرّبين على توفير الفرص 
لألطفال لتعلم كيفية استخدام واقي الشمس الخاص بهم )تحت إشراف( 
حتى يتمكن األطفال من تطوير مهارات مستقلة جاهزة للمدرسة. وقد 

تحتوي خدمة الرعاية على واقي من الشمس داخل الباب مباشرًة مع مرآة 
وعبوة مضخة من واقي الشمس وقطعة قماش لمسح اليدين. 

3  ارتداء قبعة تظلل الوجه والرقبة واألذنين مثل قبعة واسعة الحواف أو قبعة 
على شكل دلو أو قبعة محاربين. ال توفر القبعات واألقنعة حماية كافية وال 

 ينصح بها.

من المفيد أن تحتوي خدمة الرعاية على خزانة للقبعات يمكن لألطفال 
الوصول اليها بسهولة حتى يسهل عليهم أخذ قبعتهم قبل الخروج من خدمة 

الرعاية. ومن المهم تعليم األطفال أن ارتداء القبعة جزء من الروتين 
عندما يكونون بالخارج. 

4  التماس الظل. 

 .)AS1067 5  ارتداء نظارات شمسية محكمة حول العينين )المصنفة 

حتى إذا كانت خدمة رعاية طفلك ال يوفر نظارات شمسية كجزء من 
سياستهم، فستظل عيونهم محمية بارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس. 

للحصول على مزيد من المعلومات حول الحماية من أشعة الشمس، توجه 
إلى cancer.org.au أو اتصل على 20 11 13. إذا كنت بحاجة إلى 
معلومات بلغة أخرى، فاتصل على 50 14 13 واطلب التواصل بمجلس 

السرطان )Cancer Council( بلغتك.

 Cancer Council( ساهم في هذا المقال مجلس السرطان األسترالي
Australia(، وهو منظمة غير ربحية معترف بها تهدف إلى تعزيز 
سياسات مكافحة السرطان والحد من المرض الناجم عن السرطان في 

أستراليا(.

https://www.cancer.org.au

