
 

 ضغش تروح لثار تاول بح طا
تمج تاى حغ

 سصط جاق تغعاظك إذا خرجظتغ خئاذك شغ الئاب
لحارع

 ظتغ تعاغةك الضض و طاذابغك.
 تشسطعط شغ طاء بالةفال ترارة

60 درجئ
 شرغ جغعبك، جطعحك، 

 طفاتتك، خرشك شغ تضئ شغ
طثخض الثار

 اطسح طراغاتك و تطفعظك
بمظثغض طسصط

 اسمض دوش و اق اغسض ططغح
أذراشك، وجعك و رصئاك

  قزم تسصط ضض تاجئ ادخطعا
  لثارك

 ظتغ صعاظثواتك و لعتعط و 
اغسض اغثغك ططغح

 عثا الضض ظسمطعه بح ظصخع
 طالثطر طااع اظاحار المرض و

الظاغةئ دغما طح  %100
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ظخائح دخعل المظجل

20 طض طظ الةفال 
طتطعلئ شغ لار طظ 

الماء

20 طض طظ الةفال 
طتطعلئ شغ لار طظ 

الماء



اذطإ 190و اق اقرصام افخرى الماعشرة الئغئ قزم تععغعا ضض غعم
إذا المرغخ سظثو أضبر طظ 37.8° ترارغئ 

و اق سعارض أخرى ضغش وجغسئ 
راس،وجغسئ شالصراجط،تمعرغئ 

شالسظغظ،ضتئ حاغتئ...

 اصسث شغ دارك طثة 14غعم 
طسارجطئ, خروجك طض دار غمبض 

خطر ضئغر سطى غغرك. 

 

 ارصث شغ شرش وتثك (إذا 
ضان طمضظ).

 طظحفاك ،ضاجك، ختظك،
طشرشاك... تساسمطعا وتثك
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ظخائح الاساطض طع المخاب بالفغروس

اجاسمض بغئ راتئ وتثك تاول ضض 
طرة ضغش تساسمطعا تسصمعا(20 طض 

جفال شغ 1لار طاء)

تسصغط ضض طا عع اجاسمال طحارك, 
السئابض ،اغثغظ الئغئان، لئرغجات، 

الطعاول

 تشسض طقتش و المظاحش و
التعائب الغ جاسمطاعط ضض غعم

خطغ دغما بظاتضط طارو و ارصث شغ 
بغئ وتثك (إذا ضان طمضظ).

20 طض طظ الةفال 
طتطعلئ شغ لار طظ 

الماء

 ترارة أضبر طظ 60° 



 

 ضغش تثرج الئج تاجئ
ذعغطئ

لط حاسرك و ظتغ ضض طاعع زاغث 
(بقلط ،حرضئ،طظصالئ..)

 الماجك تطئسع صئض طا تثرج
طالثار

  تاول بح طا تساسمطح.
 ضغ تثرج ضطئك بح غسمض  5وجائض الظصض السمعطغ

 دورا طاثطععش غطخص شغ
تاجات الئرا

 ذّغح المظثغض الغ جاسمطاع
شغ تاوغئ طسضرة

 اجاسمض طظثغض طسّصط بح تمج
اي تاجئ الئرا

 اجاسمض طرشصك وصئ ذسطج و
  اق تضح طاساسمطح اغثغك

 ضغش تثّطص بالفطعس بسثعا 
شغسع اغسض اغثغك.
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 اغسض اغثغك بسث ضض طا تمج
اي تاجئ

 طامسح وجعك صئض طا تسّصط
  اغثغك

 خّطغ أضبر طظ طغارو ظص بغظك 
و بغظ اي حثص اخر

1012 11

ظخائح الثروج طظ المظجل

1,5 m

تاول طا تمسح 
وجعك


