عئاقولا
ببسبريرسلايفتوملابةباصإلاءارجنمايونسلافطأ6تومي	-
.سّفنتلا نم مهنكمت مدع
نيبمهرامعأحوارتتنممابيرقتالفط1500يلاوحايونسلقنُي	-
نم طوقسلا ءارج تايفشتسملا ىلإ ماوعأ  4و اماع  0.5نس
.ريرسلا
.ئجافملايريرسلاتوملاثداوحببسبالفط25ايونستومي	-
نيذلا لافطألا رامعأ حاورتت ؟ئجافملا يريرسلا توملا وه ام
.مونلا ءانثأ ابلاغو نيتنس  5و اماع  0نيب ئجافم وحن ىلع نوتومي
ىّمست ةلاحلا هذه .لافطألا ءالؤه ىلع ةحصلا حمالم ودبت دقو
ثاحبألا نم ديدعلا تيرجُأ دقلو .ئجافملا يريرسلا توملاب
فشتكا دقلو .ئجافملا ريرسلا توملل ةيدؤملا بابسألا لوح
ئجافملا ريرسلا توملا رطاخم ضفخ ناكمإلا نم هنأب نوثحابلا
:امدنع
•
؛هرهظ ىلع امئان لفطلا نوكي
•
؛مونلا سيك يف وأ مارحلا تحت امئان لفطلا نوكي
•
؛ناخدلاب كاكتحإلاب لفطلا ضّرعتي ال
•
.اهيف غلابملا ةئفدتلا نم يناعي لفطلا نوكي ال
اوأرقأ ؟نامأب مكلافطأ ماني له .نامأب لافطألا ماني نأ مهملا نم هنأ
نأ ىلع صرحلا ةيفيك ىلع عالطإلا لجأ نم مكل ةرفوملا تاداشرإلا
.نامأب مكلافطأ ماني
هرهظ ىلع ادقار ماني كلفط يعض
هجو نإف اذكهو .هتدالو ةثادح ذنم هرهظ ىلع دقري كلفط يعض
هذهربتعتو.اديجسفنتينأهنكميوىلعألاوحناهجتمنوكيكلفط
.لفطالا مونل ةيعضو نمأأ

ةيعضوبدقرينأكلفطلنكمي؟انمآريغنطبلاىلعمونلاربتعياذامل
اقيضبّبسيدقاذهو.ةّيشحلاهاجتاهفنأوهمفباهبليميثيحب
.رطخلل اضرعم لفطلا حبصي ثيحب لفطلا سّفنتل
اعبط ؟هنطب ىلع امئان دقري نأ يلفطل نكمي ال هنأب ينعي اذه له
اذإهنطبىلعيقلتسيكلفطيعضتنأعبطلابكنكمي.كلذهنكمي
.كلذ ىلع بّردتي نأ هنكمي اذهبو اعبط ديج اذه .اظقيتسم ناك
ريدينأمّلعتينأكلفطعيطتسي.هومنىلإةبسنلاباضيأديجاذه
ناك اذإ هدحول ادبأ كلفط يعدت ال .بّلقتيو كرحتي نأبو هسأر
!هنطب ىلع امئان دقري
هرهظ نمو هرهظ ىلإ هنطب نم اديج بّلقتي نأ كلفط عيطتسي له
.هنطب ىلع دقري نأ هنكمي اهدنع ،هنطب ىلإ
نكلو .ال ؟هرهظ ىلع مونلا ءارج نم افوقعم يلفط سأر حبصي له
.ىرخألاةيحانلاهاجترارمتسابرظنيكلفطيلعجتنأاعبطكيلع
ال اذكهو راسيلا ةيحان ةرمو نيميلا ةيحان ةرم دقري كلفط يعض
.افوقعم ومني نأ لفطلا سأرل نكمي

حئاصنلا

.دربلاوأةديدشلاةرارحلاهلبّبستدقابايثكلفطيسبلتال
عوبسألا لالخ ادبأ ةوسنلق هسأر ىلعو ماني كلفط يلعجي ال
يناعي كلفط ناك ام اذإ ةفرعم كنكمي فيك .هرمع نم لوألا
؟ادج ةنخاس يه له ،كلفط ةبقر يسملإ ؟ةيفاكلا ةئفدتلا نم
ةئفدتلانميناعيكلفطنأينعياذهفةنوخسلاةديدشتناكاذإ
كلفط نأ ينعي اذهف ةدراب تناك اذإ ؟ةدراب ةبقرلا له .ةديدشلا
يتلا مونلا ةفرغ ةرارح ةجرد حوارتت نأ بجي .ةئفدتلا جاتحي
اباصم كلفط له .ةيوئم ةجرد  18و  16نيب لفطلا اهيف ماني
.ةداعلا نم رثكأ كلفط يطغت ال ؟ىمحلاب

ءاطغ مجح عم اقسانتم مارحلا مجح نوكي امدنع طقف ناكمإلاب اذهو
نأكنكميثيحبةيافكلاهيفامباعستمءاطغلانوكينأبوريرسلا
ىلعيصرحا.نيتيحانلانمةّيشحلاتحتلقألاىلعمس10هيعضت
ىلعيتأينألفطلاعيطتسيالثيحباديجيريرسلاءاطغلاقالغإ
يف يريرسلا ءاطغلا وأ فشرشلا وأ مارحلا يلخدأ .ءاطغلا لخاد ةيعضو
ةيحانلايفدقريكلفطيعض.نيلجرلاةيحاننمونيبناجلانمةّيشحلا
ىلفسلاةيحانلاىلإهيلجرلصتثيحبناكمإلاردقريرسلانمىلفسلا
.مارحلا تحت هسأر عضي نأ هنكمي ال كلذبو ريرسلا نم
لافطألل صّصخملا ريرسلا يف وأ دهملا يف دقري كلفط عض

حيحص ريغ عضو

نابضق

وأ نويلغلا وأ راجيسلا وأ رئاجسلا نم ثعبنملا ناخدلا نإ
اهيلع مّيخي يتلا ناكمألا نإ .لافطألل ادج رضم وه روخبلا
مهل بّبست دق اهنكلو لافطألل بسحو ةرضم تسيل ناخدلا
راوجب نينخدت ال .مهتايح يف ةيحص لكاشم نم اوناعي نأ نم
.نيخدتلاب اهب حمسي ةنكمأ ىلإ هب نيتأت الو كلفط

دقفاحللانإف.ريرسللافاحلنيتيلوألانيتنسلايفيمدختستال
عضينأةلوهسبكلفطلنكميو.كلفطلةدئازلاةئفدتلايفبّبسي
بّبسي دق امم هيلع ارطخ كلذ نوكي دق ثيحب فاحللا تحت هسأر
لافطأللاراضنوكيفاحللانإفاذهل.سّفنتلايفاقيضكلفطل
.مونلا سيك مادختسا لضفألا نم .نسلا يف راغصلا

					حيحص عضو

ةكرحتم ءايشأ

اهيلع مّيخي يتلا ةنكمألا نع اديعب كلفط نوكي نأ يصرحا
ناخدلا

فاحللا يمدختست ال

امارح وأ افشرش اذإ يمدختسا ؟مونلا سيك نودب كلفط ماني له
ءاطغب افلغم امارح يمدختست نأ كنكمي .لافطألل اصصخم
.ريرسلل صّصخم

اهب غلابملا ةئفدتلل كلفط ضّرعت مدع ىلع يصرحا

ريرسلا يف وأ دهملا يف وه كلفط مونل هنيراتخت ناكم لضفأ
ناكمإلا ردق ابيرق كلفط ريرس وأ دهملا يعض .لافطألل صّصخملا
.ىلوألا رهشأ ةتسلا ةرتف لالخ كريرس نم
نم ىلوألارهشأةعبرألا ةرتف لالخ كريرس يفماني كلفط يعدتال
دقيتلاوةقئافلاةرارحلابكلفطرعشيسثيحرطخلابّبسياذه.هرمع
نيب كنبا قلعي دقو .ريرسلا فاحل نم وأ كدسج ةرارح نم اهدمتسي
نيدقرتدقوأريرسلانمطقسيدقوأكريرسفاحلتحتوأنيتيشحلا
كلفطيعضتنألضفألانماذهلو.مونلايفةقرغتسمتنأوكلفطىلع
.هريرس يف وأ هدهم يف ىلوألا ةعبرألا رهشألا لالخ دقري

لافطألل صّصخملا مونلا سيك يمدختسا
.نيتلوألانيتنسلالالخلافطأللصّصخملامونلاسيكيمدختسا
هنكميالمونلاسيكنإف.ائفادكلفطاهيفنيقبتةقيرطنمأأهذه
رعشيالنأبوةيرحبسفنتينأهنكميثيحبكلفطسأريطغينأ
نمهيقيمونلاسيكنألدربلابرعشيالثيحبوةديدشلاةرارحلاب
.اضيأ دربلا
سيكل كءارش دنع اهيلإ كرظن يتفلت نأ كيلع يتلا رومألا يه ام
نأ ينعي اذهو ابسانم مونلا سيك سايق نوكي نأ ىلع يصرحا ؟مونلا
لّكشي دق كلذ نأل بولطملا نم رغصأ الو ربكأ ال همجح نوكي
نوكي امدنع اريبك مونلا سيك مجح نوكي .كلفط ىلع ارطخ
فحزينأكلفطلنكميتثيحبنيريبكقنعلاةحتفونيدعاسلابقث
.مونلا سيك لخاد
كلفطيلجرنأبنيظحالتامدنعكلفطلاريغصمونلاسيكنوكيو
قيضبتظحالاذإوأةلوهسبامهكيرحتنكميالثيحبناتسوقتم
.قنعلا ةحتفو نيدعاسلا بقث يف
ال اذهبو فشرش وأ مارح عم فيفخلا مونلا سيك مادختسا كنكمي
.هنطب ةيحان ةلوهسب بّلقتي نأ كلفطل نكمي
يف كلفط يعضت نأ كيلع اذإ ؟افشرش وأ امارح نيمدختست له
فرط ىلإ هيمدق لصت ثيح ناكمإلا ردق هريرس نم ىلفسلا ةيحانلا
.يلفسلا ريرسلا
نيبناجلا نم ريرسلا فارطأ ىلإ اديج مارحلا وأ فشرشلا يلخدأ
.نيمدقلا ةيحان نمو

يرارحلا عاعشإلا ةزهجأ

نينمآ ةئيبلاو ريرسلا نم لك نوكي نأ ىلع يصرحا
ىلع ةّرسألا مظعم زيحت .ريرسلا ةيوهت ىلع امئاد يصرحت نأ كيلع
4.5نيبامةفاسملادعبتثيحبضعبلااهضعبنعةدعابتمنابضق
كلذ نم دعبأ ةفاسملا تناك اذإ .ضعبلا اهضعب نع مس  6.5و مس
يصرحا .نابضقلا نيب هدسج وأ هسأر كلفط لخدي نأ لمتحملا نمف
نأ بجي .تاءوتن وأ تافيوجت نود ةبلص ةّيشحلا نوكت نأ ىلع
تاداسو يأ يمدختست ال .ريرسلا مجحل اقباطم ةّيشحلا مجح نوكي
يأ وأ رعشلا وأ ورفلاب ةاطغم باعلأ يأ يعضت ال .سأرلل يقاو وأ
ةشمقأيأيشرفتالوكلفطريرسيفكيتسالبلانمةعونصمباعلأ
.كلفطسّفنتيفاقيضبّبستدقءايشألاهذه.عّمشملانمةعونصم
يعضتال.اضيأةنمآةئيبىلعلببسحونمآريرسىلعيصرحتال
قيلعت ىلع تلمع له .رئاتسلا لابح وأ تاميرب بناج ىلإ ريرسلا
فاك ولع ىلع هيقلعت نأ ىلع يصرحا ؟ريرسلا قوف ةكرحتم ةبعل
ةممصم ةكرحتملا ةبعللا هذه .هيلإ لصي نأ كلفطل نكمي ال ثيحب
.اهب بعليل سيلو اهيلإ لفطلا رظني يكل

فشكلا ةحئال
ساعنلا هل بّبست ةيودأ يأ كلفط يلوانت ال
يأ ادبأ كلفط يلوانت ال .ةيودألا ةيحان نم ةرذح امئاد ينوك
.ةردخملا ةيودألا نم يأ وأ مونلا يف بّبستت يتلا ةيودألا نم عون
يلصتا ؟كلفطل نّيعم ءاود ءاطعإ نم ةدكأتم تسل تنأ له
.اروف بيبطلاب
ماظتنإلاو يفاكلا ءودهلا ريفوت ىلع يصرحا
ةفرغلا ةيوهتب امئاد كيلع

؟نامأب ماني كلفط ناك اذإ ةفرعم يف نيبغرت له
.رابتخإلا اذه يف يكراش
حيحص ريغ حيحص
○

○ .هرهظ ىلع امئاد مانيل يلفط عضأ

○

○ .فشرشو مارح تحت وأ مونلا سيك يف يلفط ماني

○

○ .هدهم يف وأ هريرس يف امئاد يلفط ماني

○

○ .ريرسلا نم ىلفسلا ةهجلا يف ناكمإلا ردق اديعب يلفط ماني

نم ديزملا ىلع لوصحلا يف نيبغرت له
؟تامولعملا
نكمي فيك لوح ديزملا ةفرعم يف نيبغرت له
؟نامأب ماني نأ كلفطل
: www.veiligheid.nlىلع يرقنا
؟ةيبط ةحيصن ىلع لوصحلا يف نيبغرت له
.تاراشتسإلابتكموأيلئاعلاكبيبطعميلصتا
 Consumentتامدخ ماهم يه ام

يحنمت نأ ىلع يصرحا .ماظتنإلاو ءودهلا ىلإ لافطألا جاتحي
نأ يلواح .مونلاو لكألا ةيحان نم طمنلا سفن ايموي كلفط
مون ىلع نارثؤي داهجإلاو طغضلا نإف .داهجإلاو طغضلا يدافتت
.لفطلل ةبسنلاب ادج مهم ئداهلا مونلا نإف .كلفط

○

○

ريرسلا يف ادبأ كلفط يطبرت ال

ةصاصملا يمدختساو كلفط يعضرأ

○

○ .يلفط ريرس يف سأرلل يقاو وأ ةداسو دجوي ال

نم وأ نطبلا ةيحان مهلافطأ بلقي نأ نم يلاهالا ضعب فاخي
ريرسلا ىلإ مهلافطأ طبر ىلع نولمعي كلذلو ريرسلا ىلع نم مهطوقس
ءانثأ لفطلل نكمي ثيحب ةياغلل رطخ اذه .طيرشب وأ الثم مازحلاب
اذهلو.هّسفنتلاقئاعبّبسيدقاممطيرشلابوأمازحلابقلعينأهبّلقت
ىلعكلفطبلقينأنمنيفاختله!ريرسلايفادبأكلفطيدّيقتال
.مونلا سيك يمدختست نأ اذإ كيلع ؟هنطب
طقسيوريرسلاقّلستينأنمنيفاختو؟انسربكأحبصأكلفطله
كلفطل نكمي .ريرسلا ىلع نم نابضقلا يعزنت نأ اذإ كيلع ؟هنم
اريبك اريرس يرتشت نأ كنكمي .ريرسلا نم هدحو لزني نأ نم اهدنع
.نابضق نودب

ىلع لمعلا كتعاطتسا لاح يف كلفط يعضرت نأ لضفألا نم
.ئجافملا يريرسلا توملا رطاخم نم لّلقت ةعاضرلا نإف .كلذ
نيللقتكلذبفمونلاتقوءانثأةصاصملاكلفطيطعتنأكنكمي
؟كلفط نيعضرت له .ئجافملا يريرسلا توملا رطاخم نم
اهدعبو ماري ام ىلع ريست ةعاضرلا نأ ىلع ةيولوألا يف يصرحا
نمبيلحلاكلفطلنيطعتله.لفطللةصاصملايطعتنأكنكمي
.اروف ةصاصملا كلفطل يطعت نأ اذإ كنكمي ؟ةعاضرلا

○

○ .لابح وأ تاميرب يأ ىلإ لوصولا يلفطل نكمي ال

○

○ 4.5نيبحوارتتنابضقلانيبةفاسملا.يلفطريرسيفنابضقدجوي
.مس  6.5و مس

:تنرتنإلا ىلع عقوملا اوحفصت وأ

○

○ عماديجةقسانتمةيشحلاهذهويلفطريرسيفةبلصةّيشحدجوت
.ريرسلا

ةدعاسمب هتغايص ىلع لمعلا مت دق بّيتكلا ذه

○

○ .ناخدلا اهب مّيخي يتلا ةنكمألا نمض دجاوتي يلفط لعجأ ال

○

○ .يلفط ةفرغ ىلإ لخدي قلطلا ءاوهلا عدأ

○

○ .ريرسلا ىلإ ادبأ يلفط طبرأ ال

.أطخ يأ هاجت ةيلوئسم يأ لمحتت ال

○

○ .ريرسلا ىلع نم طقسي نأ يلفطل نكمي ال

○

○ .ةئدهم ةيودأ وأ مونلل ةببسم ةيودأ يا يلفط يطعأ ال

مادختساطرشبصنلانم)ءازجأ(سابتقابحمسي
.ردصملا نم هيونتلا

○

○ لدي اذه ؟ةحئاللا يف درو ام لك ىلع "حيحص" كتباجإ تناك له
ىلع "حيحص" ـب كتباجإ نكت مل له .نامأب ماني كلفط نأ ىلع
؟كلفط ماني فيك ديدج نم اديج يبقار ؟ةحئاللا يف درو ام عيمج
!نامأب كلفط ماني نأ ىلع يصرحا .ةيناث ةرم اديج انحئاصن يأرقإ

ةفرغ ةذفان حتف ىلع يصرحا .ةيمهألا ةياغ يف وه شعنملا ءاوهلا
.رارمتساب كلفط

.دربلابوأاهيفغلابملاةئفدتلابرعشييلفطناكاذإرارمتسايبقارأ
.ةيوئم ةجرد  18و  16نيب حوارتت يلفط ةفرغ ةرارح

en Veiligheid

 Consument enتامدخ بغرت
لصحت يتلا ثداوحلا يدافت يف Veiligheid
.لزانملا يف
ريغو نمآ وه ام نع تامولعم مكل رفون نحن
.كلفطل نمآ
؟ةلئسأ مكيدل ىله
 67 45 511 - 020مقرلاب اولصتا
:ىلعينورتكيلإلاديربلابانتلسارمكنكمي
info@veiligheid.nl

www.veiligheid.nl

Stichting Onderzoek
Preventie Zuigelingensterfteو

ةياعرلا تحت اهتغايص ىلع لمع دق ةعبطلا هذه
.ةديدشلا
Consument en Veiligheid

 2009ليربا يف ةعابطلا ةداعإو ليدعت مت

نامأب مونلا

			

؟نامأب كلفط ماني نأ ىلع نيصرحت فيك
www.veiligheid.nl

كحمالم ىلع مسترت بّجعتلا تامالع عدت ال
			

