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الوالدين،أولياء األمور،  

 عند وقوع قمل الرأس بالمدرسة أو بالروض، يتوجب على أولياء األمور بالمشاركة في الحد من انتشاره. 

، و تمر بضعة أسابيع آخر برأس رأس عند االلتقاءتزحف وتنتقل عدوى االصابة بقمل الرأس ال يتم الكشف عنه بسرعة. فالقملة الصغيرة 

 أو أشهر الى أن يتم االنتباه الى انتشار العدوى. 

و هو مبلال و ذلك مرة وحدة  مطفلكشعر تمشيط  المقبلة أسابيع الستفي  معليك، يجب  معند طفلك سعن االصابة بقمل الرأللكشف المبكر

الرأس قملاقبة و االنتباه هل هناك اصابة بفي األسبوع  ألجل مر   

 
ال يبقى القمل ملتصقا بالشعر بل يتزحلق نسبيا مع  حتى بالشعر لسمب ن مرطبامبووش كما العادة  واو ضعالشعر  واغسل  -

و البقاء عالقا بالشعريمنع القمل من الهروب  يذالالمرطب سم بللا  

تدريجي خلصة شعر صغيرة  ،الشعر بشكل أخد خاص للقمل البالستيكمن بمشط  ضيق  بعناية وذلكالشعر وامشط  -

 واحدة تلو األخرى 

الى تجمع القمل الذي يكون على مرة في كل ثم انظروا  عند كل عمية تمشيطأبيض  من ورق المشط في قماشمسحوا    -

للتأكدشكل رمل أوحبة السمسم. يمكن كذلك استعمال العدسة المجهرية أو المكبرة   

 
6 أسبوع 5 أسبوع  4 أسبوع  3 أسبوع  2 أسبوع  1أسبوع    المراقبة 

 التاريخ      

 

:الرأس قملبعدوى عند االصابة   
 

 يكون مخوالا لقمل الرأس. يجب على هذا المفعول أن مفعوال مضاد وااستعمل ،(اليرقاتالصيبان )وأرأس الصابة بقمل ة اإلحالعند 

  ()بفغ الهيئة االتحادية للبيئة والحكومة االتحادية ومعهد تقييم المخاطرسموحا باستعماله من طرف وم
بعملية تمشيط الشعر و هو مبلل بشكل متكرر. وا ذلك المفعول حسب طريقة االستعمال و قم وااستعمل  

 

الطفل المصاب بقمل الرأس و المتلقي للعالج يمكن له الذهاب الى مِؤسسته التربوية دون احتمال انتشار العدوى.   
 

تسعة  و ذلك بعد مرورثانية مجددا استعمال العالج مرة جب لهذا ي المغلقة بويضات القملعلى نهائي  بشكل ليس هناك أي مفعول يقضي 

في ستعمال البلسم و و ا المبللتمشيط الشعر الثالث عشر و السابع عشر يام به في اليوم الخامس، التاسع،يجب القكما أنه . بالتحديدأيام  

المقبلة تمشيط الشعر و هو مبلل مرة في األسبوع  للمراقبة و هذه المراقبة يجب أن تشمل جميع أفراد العائلة.  أربعة أسابيع  
 

……………..…………………….………………...…………………….……………. 
بالمدرسة أو الروض مطفلك  بمؤسسة م هذه الورقةتقدي نفي ظرف يوميو  بسرعة ولياء األمورأأويتلزم عليكم كوالدين   

 

لروضللتسليم و المصادقة بالمدرسة أو ا  

 

طفليأن أِكد أنا   

 
................................................................................................... 

و اللقب االسم  

 

كل مرة في األسبوع بتمشيط الشعر و هو  المقبلة أسابيعفي الست . سأقوم ال صيبانوأي قمل جد لرأس و لم يوامراقبة قمل ليه عد تمت ق

 مبلل لفحص وجود قمل الرأس.

 

 

 

.............................................................. 
تاريخ،  دينلالواتوقيع أولياء األمر  

 

 



 

 
 

 عالج قمل الرأس: 

 

سبوع األ مرة في 

 تمشيط الشعر المبلل

  أسابيع 4 طيلة

17يوم  13يوم    9يوم   5يوم   1يوم     

تمشيط الشعر فقط  

  المبلل
الشعر تمشيط فقط 

  المبلل
المعالجة و تمشيط 

 الشع المبلل
تمشيط الشعر فقط 

  مبللال
المعالجة و تمشيط الشعر 

مبللال  
 

 تاريخ      

و ان باستعمال العالج في اليوم التاسع، تستمروا أن  مقميالت صغيرة أو صيبنات فعليك طفلكفي اليوم الخامس عند تمشيط شعر ماذا وجدت

لك القميالت ال تتسبب في انتشار العدوى. ت  

قمال على بعد أكثر من سنتمتر  متمتر في الشهر. فاذا وجدتنيجب االنتباه الى أن القمل يضع بيضه بمنبت الشعرمباشرة و أن الشعريكبر بس

ما يتواجد القمل على بعد ثالث عنداستعمال مواد العالج مجددا.  فيحاجة أنه ال تشار العدوى ونمن منبت الشعر فهذا يدل على عدم ا

!سنتمترا فهذا يعني أن عمره ثالثة أشهر  

  فورا. بذلكبالغ إلابالقمل   طفلهم صابةإهو عند  ،اآلباء و األمهاتالمطلوب من 

لقمل ال يقدر حتما عند التقاء ضيق رأسا برأس. اعن طريق الزحف من شعر لشعر آخر و كذلك و العلماء تنتشر حسب الرأس  قملعدوى 

دراجة حرارية و ال يستطيع أن يعيش اال بالتغدى بدم االنسان.  31الطيران و يحتاج الىعلى  الو على القفز ال  

النظريات الحالية تقول بأن االكثار من يجب دائما تنظيف المشط و يجب كذلك غسل و تنظيف كذلك المناشف وغطاء السرير مع أن 

ضروريا.  حتما ليسالتنظيف   

  ضرورية.حتما و ليست  بها كمأو مواد أخرى ضد القمل ال ننصح و شمبوانات استعمال زيوت طبيعية 

لتماسه أو التقاءه بالشعراآلخر. مصاب بالقمل للحد من اننصح برط الشعر الاننا بل   

عند الكشف عن وجود  إصابة بقمل الرأس يجب على األهل اإلبالغ بذلك بالمدرسة / الروض )حسب القانون الخاص بالحماية من 

(.  34الفصل  العدوى  

  سواء المدرسة أو الروض ؤسسة التربويةميلزم عليه عدم الذهاب الى الل الرأس لذي أصيب بقما الطفل

غير رأس طفلهم وأن طفلهم شعر  قاموا بفحصا أنهم بالغ كتابيتشرت فيها العدوى على اإلنيجب على األهل المنتمين للجماعة التي ا  

. وضرالمدرسة أو ال الىالذهاب طفل لايمتنع على اذا لم يتم هذا االبالغ الرسمي . بالقمل مصاب  

و ذلك بمكتب الخدمات الصحية.  بهذا األمر شارة خاصة بهمتيستطيع األباء و األمهات الحصول على اس  

 الهاتف: 

06221-5221 829 

 تحياتنا

ألطفال و الشباباب ةالخاصالخدمات الصحية كم الخاص بمكتب  

……………..…………………….………………...…………………….…………… 

الرأس قملصابة بعلى القيام بالعالج الخاص باإلو مصادقة  تأكيد اهذ  

طفليني أصادق بأن إ  

………………………………………………… 
 االسم، اللقب

سم وذلك بالمشط لمدهون بالبتم تمشيطه و هو و........................................................موح به بالمفعول المسقد تم عالج شعره 

. الضيق  

   اسم المفعول       

سيتم تمشيط الشعر المبلل في اليوم الخامس،  هبعد العالج األول كما أن مأيا ةسعت ل المفعولاو باستعم بالعالج الثانيثانية أخرى  مرةقوم سن

 التاسع، الثالث عشر و السابع عشر.

………………………………………………… 
 امضاء أولياء األمر، التاريخ 


