
  هزمش آهَسشی درهاًی شْیذ رحیویتیوارٍاحذ ایوٌی 

اقذاهات پزعتاری پیشگیزاًِ اس تشٌح در مَدماى

 در ٍضؼیتی قزار دّیذ مِ تَْیِ هطلَب را داشتِ تاشذتیوار                                                .
 صَرت لشٍم راُ َّایی دّاًی اعتفادُ مٌیذدر.
 هختصزی در حالت امغتاًغیَى تاشذ اس مشش تیش اس حذ گزدى خلَگیزی مزدُ سیزا هی تَاًذ راُ َّایی را هغذٍد عاسدگزدى.
 ٍضؼیت ًیوِ دهز یا تِ پْلَ قزار دّیذ تا اس آعپیزاعیَى پیشگیزی شَددر  .
 تدوغ یافتِ را تزای پیشگیزی اس آعپیزاعیَى عامشي ًواییذتالفاصلِ تزشحات                     .
 ِهصٌَػی را مٌتزل مٌیذتَْی.
 ایداد تحزیناتی مِ پاعخ ّای ًاهٌاعة را تغزیغ هی مٌذ خَد داری مٌیذاس.
 تِ حذاقل رعاًیذى آشفتگی فؼالیت ّای پزعتاری را تِ صَرت خَشِ ای اًدام دّیذخْت.
 غالثاً تا اختالل عیغتن ػصثی هزمشی تَام هی شَد( تزهیّیپَتزهی ٍ ّیپز )تذى را تِ دقت مٌتزل ًواییذحزارت.
 ّای اضافِ را تز داریذپَشش                                                                        .
 صَرت دعتَر اس ضذ تة تزای تة اعتفادُ مٌیذدر.
 صَرت ضزٍرت اس حوام اعفٌدی ٍلزم در ّیپز تزهی اعتفادُ مٌیذدر.
 صَرت ضزٍرت ٍ دعتَر اس پتَی ّیپَ تزهی اعتفادُ مزدُ ٍ مٌتزل مٌیذدر.
 هثتال تِ ػفًَت عیغتن تٌفغی را اس مَدك دٍر ًگْذاریذافزاد                       .
 شیَُ هٌاعة دعت ّای خَد را تشَئیذتا.
 ٍعیلِ ای مِ تا مَدك تواط پیذا هی مٌذ تویش یا اعتزیل ًگْذاریذّز.
 ماعتي خطز ػفًَت، تْذاشت دّاى را حفظ مٌیذخْت  .
 صَرت دعتَر ٍ تز حغة تحول اس فیشیَ تزاپی عیٌِ اعتفادُ مٌیذدر.
 خلَگیزی اس افتادى ًزدُ ّای مٌار تخت را در عطح تاال ًگْذاریذتزای.
 عطَح عفت اس تشنچِ اعتفادُ مٌیذ، تزای ایٌنِ احتوال دارد عثة آعیة اًذاهْا در حیي حزمات غیز ارادی یا خَدتخَدی شَددر.
 ِهٌاعة مَدك را فزاّن عاسیذتغذی                                                .
 صَرت دعتَر تغذیِ ٍریذی را مٌتزل ًواییذدر.
 دفغ هایؼات را ثثت مٌیذخذب ٍ                                                      .
 ًِیا تز حغة دعتَر ٍسى را مٌتزل مٌیذرٍسا.
 ًِیا در صَرت لشٍم تیشتز، مَدك را حوام دّیذرٍسا                       .
 پَشاك هٌاعة اعتفادُ مٌیذاس.
 ًگْذاریذرا تویش هَّا.
 ِاس ٍعیلِ خوغ مٌٌذُ ادراری یا عًَذاص هثاًِ اعتفادُ مٌیذ.  هٌاعة اس عًَذ تِ ػول آٍریذتَخ                  .
 اس اخاتت هشاج تِ دلیل پیشگیزی اس تحزیل پَعتی آى را تویش ًگْذاریذپظ.
 لیٌت هذفَع تزای پیشگیزی اس یثَعت اعتفادُ مٌیذاس                           .
 الهغِ ای را در حذ تحول فزاّن عاسیذتحزیل.
 تیٌایی هٌاعة عي را فزاّن عاسیذتحزیل              .
 را فزاّن عاسیذ( هثالً تَعیلِ صَت، رادیَ ٍ هَسیل)شٌَاییتحزیل.
 ُرا اس ًظز شزمت در تزًاهِ تحزیل تشَیق ًواییذخاًَاد                        .
 هَرد لشٍم را فزاّن عاسیذاطالػات.
 ِپزعش ّای خاًَادُ خَاب دادُ ٍ اتزاس احغاعات را تشَیق ًواییذت           .
 مغة اطالػات تیشتز تِ افزاد یا هَعغات ارخاع دّیذخْت                                                                .
 ٍریذی تزای مَدك تاس ًگْذاریذخط.
 تزرعی مٌیذ..... را اس ًظز خَاب آلَدگی، ًیغتاگوَط،مَدك                   .
 احیا تِ هٌظَر حوایت تٌفغی تیوار در دعتزط تاشذٍعایل.
 تیوار عامشي شًَذتزشحات صَرت لشٍم در                                              .
 ضذ تشٌح را طثق تدَیش تذّیذدارٍّای.
 تشٌح تزای اٍ امغیضى تدَیش مٌیذطی                                                    .
 را در خای اهي قزار دّیذمَدك.
 تذى را اس طزیق اگشیالری مٌتزل مٌیذدهای                                                .
 اس ًظز چگًَگی تشٌح تزرعی مٌیذتیوار.



 ٌّگام تزٍس تشٌح حزمات مَدك را هحذٍد ًنٌیذدر                                      .

 در دّاى مَدك قزار ًذّیذچیشی .

 مَدك تواًیذمٌار       .

 عز مَدك را اس صذهِ هحافظت ًواییذ                  .

 لثاعْای مَدك تِ خصَص دٍر گزدى اٍ را آساد مٌیذ.

 را رٍی یل عطح صاف ٍ ًزم قزار دّیذمَدك                                             .

 تاسیْای تیش ٍ تزًذُ را در اختیار مَدك قزار ًذّیذاعثاب.

 صَرت ٍخَد تة دارٍی تة تز تِ مَدك تذّیذدر                                         .

 دارٍّای ضذ تشٌح طثق دعتَر پششل تَعط ٍالذیيهصزف.

 دادى عز مَدك تِ صَرت یل طزفِ خْت پیشگیزی اس آعپیزُ مزدىقزار  .

  عاتقِ تزٍس تشٌح، ٌّگام تزٍس تة تِ پششل هزاخؼِ مٌیذتِ دلیل.

 در هَرد تشٌح ٍ حزمات تشٌدی آگاّی مافی داشتِ تاشٌذٍالذیي.

تیوار هزمش آهَسشی درهاًی شْیذ رحیوی ٍاحذ ایوٌی 

اقذاهات السم در صَرت ٍقَع تشٌح در مَدماى


