KİŞİSEL
BAKIM
rehberİN

kendine

iyibak

Çünkü
hasta olmak
çok sıkıcıııııı!

إﻋﺘﻨﻲ
ﺑﻨﻔﺴﻚ!

ﻷن اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﳌﺮض أﻣﺮ
ﻣﻤﻞ!

دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ELLERİN
TANIŞTIĞIMIZA
MEMNUN OLDUM,
MİKROPLAR İÇİN
TEŞEKKÜRLER!

ﻳﺪﻳﻚ
ﴎرت ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻚ ...
وﺷﻜﺮاً ﻋﲆ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ

Ellerİnİ ne zaman yıkamalısın?
ELLERİNE İYİ BAK. İSTERSEN ÇOOOK YAKINDAN BAK.
YİNE DE GÖREMEYECEKSİN! OYSA ELLERİNİN HER SANTİMİNDE YAKLAŞIK 1500 BAKTERİ DOLANIYOR.

Çamur, toprak ya da kumla oynadıktan sonra

Saçlarını taradıktan sonra

Yatmadan önce ve kalktığında

Burnunu temizlediğinde

Yemeğini yemeden önce ve tabii sonrasında

Öksürdüğünde ve hapşırdığında

Çiğ et ya da pişmemiş sebzelere dokunduktan sonra

Hasta insanlara yaklaşmadan önce ve sonra

Dışarıdan eve geldiğinde

Kedi, köpek veya başka hayvanları okşadığında

Tuvalete girdiğinde ve çıkmadan önce

Para, telefon gibi ortak eşyaları kullandıktan sonra

...ve ellerinin kirli olduğunu düşündüğün tüm zamanlarda ellerini yıkamalısın.

İLGİNÇ!

Seni nezle yapan mikropların en sevdiği yer kapı kollarıdır. Hasta birinin tek dokunuşuyla
kapı koluna hücum eden mikroplar ondan sonraki 14 kişiye daha bulaşabilir!

ﻣﺘــﻰ ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺴــﻞ ﻳﺪﻳﻚ؟
اﻧﻈﺮ إﱃ ﻳﺪﻳﻚ .اﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ إذا اردت.ﻣﺎزﻟﺖ ﻻ ﺗﺴﻄﻴﻊ أن ﺗﺮى .
ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻳﻘﺎرب  1500ﺑﻜﺘريﻳﺎ ﺗﴪح ومتﺮح ﰲ ﻛﻞ 1ﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﺪك

ﺑﻌﺪ متﺸﻴﻂ ﺷﻌﺮك

ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄني ,اﻟﱰاب أو اﻟﺮﻣﻞ

ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺴﺢ أﻧﻔﻚ

ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم وﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻴﻘﺎظ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻌﻞ أو ﺗﻌﻄﺲ

ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أﻳﻀﺎ

ﻗﺒﻞ اﻹﻗﱰاب ﻣﻦ اﳌﺮﴇ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

ﺑﻌﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻚ ﻟﻠﺤﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ أو اﻟﺨﴬاوات ﻏري اﳌﻄﺒﻮﺧﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪاﻋﺐ اﻟﻘﻄﻂ ,اﻟﻜﻼب أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﺧﺮى

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد اﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻬﻮاﺗﻒ

ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺣﺎض وﻗﺒﻞ ﺧﺮوﺟﻚ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك

وأﻳﻀﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺪﻳﻚ ﻣﺘﺴﺨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ
أﻛرث ﻣﻜﺎن ﺗﺤﺒﻪ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب .إن اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺒﺎب
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﻣﺴﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ واﺣﺪ ميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺪي اﻟـ  14ﺷﺨﺺ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻤﺴﻮن ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ!

ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم!

Ellerİnİ NASIL yıkamalısın?
Suyu aç, ellerini akan suyla ıslat ve
sabunu baloncukları görmeye başlayana kadar köpürt.

Ellerini suyla iyice durula.

TAMAM MI?

Ellerinin her yerini, yani avuçlarının içini,
parmak aralarını ve bileklerini sabunla ovuştur.
Suyu aç, ellerini
akan
suylakadar
ıslat ve
Bunu yaparken
içinden
20’ye
sayabilirsin.
sabunu baloncukları
görmeye
başlayana
kadar köpürt.
İstersen 20’den
geriye
de gidebilirsin!

Mikroplar nemli ellerde yaşamayı sever,
bu yüzden ellerinin her ikisini de
mutlaka iyice kurulamalısın.

Ellerini üstüne sürterek kurulayayım deme.
Çünkü böyle yaparsan giysilerindeki mikropları temiz ellerine bulaştırmış olursun!

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺴــﻞ ﻳﺪﻳﻚ؟

اﻓﺮك ﻳﺪﻳﻚ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن ,اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻴﺪﻳﻚ ,اﻷﺻﺎﺑﻊ
وﻣﺎﺑﻴﻨﻬﻢ واﳌﻌﺼﻢ .ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺪ اﱃ اﻟـ  20ﰲ داﺧﻠﻚ ﺧﻼل
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ .ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻲ ﻣﻦ اﻟـ
 20إذا اردت!

إﻓﺘﺢ اﳌﺎء ,ﺑﻠﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺠﺎري واﻓﺮك ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن
ﺟﻴﺪا اﱃ ﺣﺪ أن ﺗﺮى ﻓﻘﺎﻋﺎت رﻏﻮة اﻟﺼﺎﺑﻮن

ﺗﺤﺐ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻃﺒﺔ ,ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻛﻞ ﻳﺪ ﻋﲆ ﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.

اﺷﻄﻒ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﳌﺎء ﺟﻴﺪا.

ﻻ ﺗﻘﻞ أﻧﻚ ﺳﻮف ﺗﺠﻔﻒ ﻳﺪﻳﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺤﻬﻢ مبﻼﺑﺴﻚ.
ﻷﻧﻚ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﺳﻮف ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻣﻼﺑﺴﻚ اﱃ ﻳﺪﻳﻚ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.

ﻫﻞ اﺗﻔﻘﻨﺎ؟

DİŞLERİN
NAZAR ETME N’OLUR,
FIRÇALA
SENİN DE OLUR!

أﺳﻨﺎﻧﻚ
أﻓﻌﻞ ﻛام أﻓﻌﻞ وﻧﻈﻒ
أﺳﻨﺎﻧﻚ وﻻ ﺗﺤﺴﺪين .

DİŞLERİNİ NASIL FIRÇALAMALISIN?
Diş macununu, diş fırçana nohut büyüklüğünde sür.
Bezelye de olabilir!

Dişini yumuşak ve daireler çizerek
2 dakika
Suyu aç,
elleriniboyunca
akan suylafırçala.
ıslat ve

sabunu baloncukları görmeye başlayana kadar köpürt.

Dişlerinin çürümemesi için günde en az
2 defa fırçalamalısın. Mesela sabah ve akşam.

İLGİNÇ!

Diş fırçan sadece senin olmalı.
Başkaları ile kesinlikle paylaşmamalısın.

Bedenindeki en sert yerin diş minesi olduğunu biliyor muydun?
Ama sen yine de nereyi ısırdığına dikkat etsen iyi edersin!

ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ أﺳــﻨﺎﻧﻚ؟
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ أﺳﻨﺎﻧﻚ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮي وﻧﺎﻋﻢ ﳌﺪة
دﻗﻴﻘﺘني

ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺠﻮن اﻷﺳﻨﺎن ﻋﲆ اﻟﻔﺮﺷﺎة مبﻘﺪار ﺣﺒﺔ
اﻟﺤﻤﺺ أو ﺣﺒﺔ اﻟﺒﺎزﻻء

ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎﻧﻚ ﺗﺨﺼﻚ ﻓﻘﻂ .
ﻻ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ أﺑﺪاً

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﺳﻨﺎﻧﻚ ﻣﺮﺗني ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ أن متﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮس .ﰲ اﻟﺼﺒﺎح واﳌﺴﺎء
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻃﺒﻘﺔ اﳌﻴﻨﺎء أﻗﴗ ﻣﻜﺎن ﰲ ﺟﺴﻤﻚ .
رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﻀﻪ

ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم!

TIRNAKLARIN
BEN BU GÜNLERE
TIRNAKLARIMI
KESEREK GELDİM!

أﻇﺎﻓﺮك
ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺎ أﻧﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺺ
أﻇﺎﻓﺮي!

TIRNAKLARINA NASIL BAKMALISIN?

TIRNAKLARINI HAFTADA BİR DEFA, TIRNAK MAKASIYLA KESMELİSİN. UMARIM TIRNAKLARINI KEMİRMİYORSUNDUR!
AYAK TIRNAKLARINI DA KESMEYİ UNUTMAMALISIN, AMA BUNU İKİ HAFTADA BİR YAPABİLİRSİN.
TIRNAKLARINI KESMEK İÇİN SEVDİĞİN BİR BÜYÜĞÜNDEN YARDIM İSTEYEBİLİRSİN YA DA KENDİN HALLEDEBİLİRSİN!
Oturduğun yere bir havlu ya da gazete ser.

Tırnaklarının fazla uzamış beyaz yerlerini kes.

Yere düşen artıkları çöpe at.

Tırnaklarını kestikten sonra ellerini ve
ayaklarını mutlaka yıka.

İLGİNÇ!

Tırnaklarının yazları daha hızlı uzadığını fark etmiş miydin?

ﻛﻴﻒ ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻇﺎﻓﺮك؟

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺺ اﻇﺎﻓﺮك ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﺎﻹﺳﺒﻮع ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺺ اﻷﻇﺎﻓﺮ .أمتﻨﻰ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﺮض أﻇﺎﻓﺮك ﺑﺄﺳﻨﺎﻧﻚ!
ﻛام ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺪم ﻧﺴﻴﺎن ﻗﺺ أﻇﺎﻓﺮ أﻗﺪاﻣﻚ ,ﻟﻜﻦ ميﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋني.
ميﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أﻛﱪ ﻣﻨﻚ ﺗﺤﺒﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻗﺺ أﻇﺎﻓﺮك او ميﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﺣﺪك!
ﻗﻢ ﺑﻘﺺ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ أﻇﺎﻓﺮك.

ﺿﻊ ﻣﻨﺸﻔﺔ أو ﺟﺮﻳﺪة ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺠﻠﺲ ﻓﻴﻪ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ وﻗﺪﻣﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ
ﺑﻘﺺ أﻇﺎﻓﺮك.

ﻗﻢ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻷﻇﺎﻓﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﲆ اﻷرض ﰲ ﺳﻠﺔ
اﳌﻬﻤﻼت.

ﻫﻞ ﻻﺣﻈﺖ ان اﻷﻇﺎﻓﺮ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﻄﻮل ﺑﺸﻜﻞ أﴎع ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ؟

ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم!

SAÇLARIN VE VÜCUDUN
SAÇLARINA
ÖZEN GÖSTERMEYİ
ÖNEMSEMİYORSAN
SAÇMALIYORSUN!

ﺷﻌﺮك وﺟﺴﻤﻚ
إن ﻛﻨــﺖ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺸﻌﺮك إذاً ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻬﺬي

SAÇLARINI VE VÜCUDUNU
NASIL YIKAMALISIN?

SAÇLARINI VE VÜCUDUNU DÜZENLİ OLARAK YIKA. BÖYLECE HER ZAMAN TEMİZ KALIRSIN.
Saçlarını ve vücudunu önce su ile ıslat,
sonra sabun ya da şampuan ile iyice köpürt.

Saçlarını ve vücudunu köpükler eşliğinde
iyice ovaladıktan sonra, bol suyla durula.

Yıkandıktan sonra saçını tara. Saçlarını taradıktan sonra
ellerini de yıkamaya biraz önce söz vermiştin!

Özellikle kışın, saçların ıslak kalırsa hasta olabilirsin.
Saçlarını havluyla kurulamaya üşenme!

insanların çoğunluğu siyah saçlı. İstatistiklere göre 100 kişiden ikisinin sarı, birinin de
İLGİNÇ! Dünyadaki
kızıl saçları var. Ama saçın rengi ne olursa olsun ayda ortalama en fazla 1,5 cm kadar uzayabiliyor!

ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺴــﻞ ﺷﻌﺮك
وﺟﺴﻤﻚ؟
ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻞ ﺷﻌﺮك وﺟﺴﻤﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ .ﻫﻜﺬا ﻓﺈﻧﻚ ﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻈﻴﻔﺎ دامئﺎ

ﺑﻌﺪ ﻓﺮك ﺷﻌﺮك وﺟﺴﻤﻚ ﺟﻴﺪا ﺑﺼﺤﺒﺔ اﻟﺮﻏﻮة ,ﻗﻢ
ﺑﺎﻟﺸﻄﻒ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎء اﻟﻮﻓري.

ﻗﻢ ﺑﺒﻞ ﺷﻌﺮك وﺟﺴﻤﻚ ﺑﺎﳌﺎء أوﻻ ,ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮك
ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن أو اﻟﺸﺎﻣﺒﻮ اﱃ ﺣﺪ ﻇﻬﻮر ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮﻏﻮة.

إذا ﺑﻘﻲ ﺷﻌﺮك ﻣﺒﺘﻼ ﻓﺈﻧﻚ ﺳﻮف ﺗﺼﺎب ﺑﺎﳌﺮض ,ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء .ﻻ ﺗﺘﻜﺎﺳﻞ ﻋﻦ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮك ﺑﺎﳌﻨﺸﻔﺔ!

ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺸﻴﻂ ﺷﻌﺮك ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﺤامم .ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻘﺪ
وﻋﺪت ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﻌﺪ متﺸﻴﻄﻚ ﻟﺸﻌﺮك!

ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎس ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ﻟﻬﻢ ﺷﻌﺮ أﺳﻮد.وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎءات ﻓﺈن اﺛﻨني ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺌﺔ ﻟﻬﻢ ﺷﻌﺮ أﺷﻘﺮ ,وواﺣﺪ ﻟﻪ ﺷﻌﺮ أﺣﻤﺮ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻬام ﻛﺎن ﻟﻮن ﺷﻌﺮك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﻮل أﻛرث ﻣام ﻫﻮ ﻣﻌﺪﻟﻪ  1.5ﺳﻢ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ!

ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم!

BESLENME ALIŞKANLIKLARIN
AKLINI
PEYNİR EKMEKLE YE,
AYVAYI
YIKAMADAN YEME!

ﻋﺎدات اﻟﻐﺬاء
ﺗﻨﺎول ﻋﻘﻠﻚ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ
واﻟﺠنب وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول
اﻟﺴﻔﺮﺟﻞ ﺑﺪون أن
ﺗﻐﺴﻠﻬﺎ

NASIL YEMEK YEMELİSİN?
Yemek hazırlamadan önce ellerini mutlaka yıka.

Sebze ve meyveleri bol ve temiz suyla yıka.
Yıkarken sakın deterjan, sabun gibi temizlik
maddeleri kullanma, zehirlenebilirsin!
Ama istersen sirkeli su kullanarak böcek ve
mikroplardan kurtulabilirsin.

Süt, yoğurt, yumurta ve et gibi yiyecekleri
buzdolabı ya da serin yerlerde sakla.
Böylece hemen bozulmazlar.

Yemeklerinin iyice piştiğinden emin ol.
İyi pişmemiş yemeklerde seni hasta edebilecek
bakteriler olabilir.

Yere düşen yiyecekleri yıkamadan yeme.

Yere düşen çatal, kaşıkları yıkamadan kullanma.

katkı maddeli yiyecekler yerine doğal ürünleri,
TAMAM MI? Ambalajlanmış,
sebze ve meyveleri seç ki doğal bir ışıltın olsun!

ﻛﻴــﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم؟

ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻞ اﻟﺨﴬوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ مبﺎء وﻓري وﻧﻈﻴﻒ.
ﺧﻼل اﻟﻐﺴﻴﻞ اﺣﺬر أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﺜﻞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أو اﻟﺼﺎﺑﻮن ,ميﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﻤﻢ! ﻟﻜﻨﻪ
ميﻜﻨﻚ إﺳﺘﺨﺪام ﺧﻠﻴﻂ اﳌﺎء ﻣﻊ اﻟﺨﻞ إذا أردت ,ﻫﻜﺬا
ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﴩات واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ!

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻀري اﻟﻄﻌﺎم.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ﺟﻴﺪا .ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻗﺎدرة
ﻋﲆ إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺎﳌﺮض ﰲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻐري ﻣﻄﻬﻴﺔ ﺟﻴﺪا.

ﻗﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻐﺬاء ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻴﺐ ,اﻟﻠنب ,اﻟﺒﻴﺾ واﻟﻠﺤﻢ ﰲ
اﻟﺜﻼﺟﺔ أو ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎردة .ﻫﻜﺬا ﻟﻦ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﴪﻋﺔ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﻮﻛﺔ أو اﳌﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﲆ اﻷرض ﻗﺒﻞ
ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى

ﻻ ﺗﺄﻛﻞ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﲆ اﻷرض ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﻌﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻮاد إﺿﺎﻓﻴﺔ اﺧﱰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ,اﻟﺨﴬوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ ,ﻟﻴﻜﻦ ﻟﺠﻠﺪك ﺗﻮﻫﺞ
ﻃﺒﻴﻌﻲ!

ﻫﻞ اﺗﻔﻘﻨﺎ؟

NASIL SU İÇMELİSİN?
Susadığın zaman su içmeyi ihmal etme.
Unutma, ellerini yıkamak için kullandığın su,
içmek için uygun olmayabilir.

İçme suyu içerken, mutlaka temiz bir bardak kullan.
Bardağın temiz değilse,
ellerini yıkamak için kullandığın suyla yıkayabilirsin.

Bardağını başkasıyla paylaşıyorsan,
her kullanımdan önce muhakkak yıka.

İLGİNÇ!

Ellerin kirliyse, temiz bardağa dokunmadan önce
ellerini yıkaman gerektiğini hatırlıyorsun değil mi?

Dünyanın da vücudumuzun da yüzde 70 kadarının sudan meydana geldiğini
söyleyen olmuş muydu acaba? O yüzden vücudunu asla susuz bırakma!

ﻛﻴــﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﴍب اﳌﺎء؟

ﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﴍب اﳌﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﺶ.

ﻻ ﺗﻨﴗ أن اﳌﺎء اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﴩب.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪام ﻛﺄس ﻧﻈﻴﻒ ﺧﻼل ﴍب اﳌﺎء.
إذا ﻛﺎن ﻛﺄﺳﻚ ﻏري ﻧﻈﻴﻒ ,ميﻜﻨﻚ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺬي
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ.

أﻧﺖ ﺗﺘﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﳌﺴﻚ
ﻟﻜﺄس ﻧﻈﻴﻒ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪﻳﻚ ﻣﺘﺴﺨﺔ ,ﻫﻞ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ؟

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﺎرك أﺣﺪا آﺧﺮ ﺑﻜﺄﺳﻚ ,ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ
اﻟﻜﺄس ﻗﺒﻞ ﻛﻞ إﺳﺘﻌامل

أﺗﺴﺎﺋﻞ ﻋام إذا ﻗﺎم اﺣﺪ ﺑﺈﺧﺒﺎرك أن  70ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض و  70ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
اﳌﺎء؟ أﺑﺪأ!ﻟﻬﺬا ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم!
اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺗﱰك ﺟﺴﻤﻚ ﻣﻦ دون ﻣﺎء

TUVALET ADABI

GERÇEK KİŞİLİĞİN
ETRAFTA KİMSE YOKKEN
NASIL DAVRANDIĞINDIR!

آداب اﳌﺮﺣﺎض
ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﴫف ﰲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻻﻳﺮاك ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ

Tuvaletİ nasıl kullanmalısın?
Tuvalete girmeden tuvalet kağıdı ya da su var mı kontrol et. Eğer bitmişse, kaba su doldur veya yeni tuvalet kağıdı al.

Tuvalette klozet varsa, ihtiyacını oturarak görmelisin. Kız ya da oğlan olman fark etmez!

Tuvalet kağıdını veya herhangi başka bir şeyi tuvaletin deliğine değil, çöpe atmalısın yoksa tuvalet tıkanabilir!
Tuvaletteyken elini yüzüne sürme ve
işin bitince kendini mutlaka tuvalet kağıdı veya suyla temizle.
İşin bittikten sonra sifonu çek, sifon yoksa tuvalete bol su dök. O da yoksa hızla kaç!

Tuvalette işin bitince elini mutlaka bol suyla ve sabunla yıka. Bence bunun üstünde yeterince durduk!
araştırma, insanların yüzde 49’unun “Issız adaya yanında ne götürürdün?” sorusunu “yemek”ten
İLGİNÇ! Bir
önce “tuvalet kağıdı” diye cevapladığını söylüyor. Bakalım arkadaşların buna nasıl cevap verecek?

ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺮﺣﺎض؟
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﳌﺎء وورق اﳌﺮﺣﺎض وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮده ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ إﻧﺎء ﺑﺎﳌﺎء واﺣﺼﻞ ﻋﲆ ورق ﻣﺮﺣﺎض ﺟﺪﻳﺪ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣامم اﻓﺮﻧﺠﻲ ﺑﺎﳌﺮﺣﺎض ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﴤ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﺟﺎﻟﺴﺎ .إن ﻛﻨﺖ ﺻﺒﻴﺎ أو ﺑﻨﺘﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ!
ﻻ ﺗﻠﻘﻲ ورق اﳌﺮﺣﺎض أو أي ﳾء آﺧﺮ ﰲ ﺣﻔﺮة اﳌﺮﺣﺎض ,ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ إﻟﻘﺎءﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت ﻹﻧﻪ ميﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﺪ اﳌﺮﺣﺎض!
ﻻ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻳﻚ ﻋﲆ وﺟﻬﻚ وأﻧﺖ ﰲ اﳌﺮﺣﺎض ,ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎءك ﻣﻦ اﺳﺘﻌامل اﳌﺮﺣﺎض ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﳌﺎء أو ورق اﳌﺮﺣﺎض.
ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺴﻴﻔﻮن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻌامل اﳌﺮﺣﺎض ,ﻗﻢ ﺑﺼﺐ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺎء ﰲ اﳌﺮﺣﺎض إذا مل
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻔﻮن .وإذا مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎء اﻫﺮب ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﴪﻋﺔ!
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻬﻲ أﻣﻮرك ﰲ اﳌﺮﺣﺎض ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﻮﻓري واﻟﺼﺎﺑﻮن ﺟﻴﺪا .أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ رﻛﺰﻧﺎ ﻋﲆ ذﻟﻚ مبﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ!
ﻫﻨﺎك ﺑﺤﺚ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن  %49ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﺟﺎﺑﻮا ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال )ﻣﺎاﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬه ﻣﻌﻚ إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻌﺰوﻟﺔ؟ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل ورق اﳌﺮﺣﺎض ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻌﺎم( ﻟرنى ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮن إﺟﺎﺑﺎت اﺻﺪﻗﺎﺋﻚ

ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم!

Bu sayfaya kadar
geldİğİn İçİn teşekkürler!
Sana son olarak şunu söylemek isteriz:
Sen henüz bir çocuksun ve 18 yaşına kadar da
öyle kalacaksın. Bunun tadını çıkarmalısın.
Kendine iyi bak! Meraklı gözlerin, bitmeyen
enerjin ve türlü beceriksizliklerinle çok
sevimlisin. Bu yüzden kendini sev ve
bedenine iyi davran, bir de tabii
senden başka sahibi
olmadığını unutma!

ﺷﻜﺮاً ﻷﻧﻚ وﺻﻠﺖ اﱃ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻧﻮد أن ﻧﻘﻮل ﻟﻚ أﻧﻚ ﻣﺎزﻟﺖ ﻃﻔﻼً وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻃﻔﻼ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ
أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮك .متﺘﻊ ﺑﺬﻟﻚ.اﻧﺘﺒﻪ إﱃ ﻧﻔﺴﻚ
ﺟﻴﺪاً .أﻧﺖ ﻣﺤﺒﻮب وﻟﻄﻴﻒ ب ﻋﻴﻮﻧﻚ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﻮل
وﻧﺸﺎﻃﻚ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ .وﺟﻤﻴﻊ أﺧﻄﺎﺋﻚ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ .
ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺐ ﻧﻔﺴﻚ وﻋﺎﻣﻞ ﺟﺴﺪك ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻴﺪ .وﺗﺬﻛﺮ أﻧﻚ أﻧﺖ ﻣﻦ متﻠﻚ ﺟﺴﺪك
وﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻪ ﻏريك.

