
فوليك يسأل عن الفريوسات والبكترييا



Folkhälsomyndigheten 2022, artikel 22087-3

فوليك يسأل عن الفريوسات والبكترييا

     

لألطفال يف سن الروضة، عن األمراض واللقاح وعام هو مهم يك يتمتع اإلنسان بصحة جيدة ويكون سعيداً.





مرحًبا ، أنا اسمي فوليك ولدي بعض األسئلة عن الفريوسات والبكترييا.

     

اآلن سوف نساعد فوليك عىل اإلجابة عىل األسئلة.

إذا كان لديك أي أسئلة، فاسأل.   
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اقرتاحات التفاعل

 هل سبق لك أن رأيت

مجهرًا؟

 هل ميكنك رسم الفريوس

 الخاص بك؟

ما هي الفريوسات والبكترييا، وما الذي مييزها؟

الفريوسات والبكترييا صغرية جًدا يف الحجم وال ميكنك رؤيتها بعينيك. لكنك ميكنك أن تراها تحت املجهر. 

هناك الكثري من األنواع املختلفة - لها ألوان وأشكال مختلفة وأحياناً ميكن أن يكون شكلها مضحكاً.

 ميكن للفريوسات والبكترييا أن تنتقل من شخص إىل آخر وهي تتسبب يف إصابة الناس باملرض بطرق مختلف. 

أحياناً قد مترض بشكل خفيف، وأحياناً مترض بشكل أكرث شدة. 
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هل ميكن للفريوسات والبكترييا أن تجعلني أعطس؟اقرتاحات التفاعل

  إذا أصبت بالعدوى بفريوس أو ببكترييا فقد مترض – أي أنك تصاب مثالً بالزكام وتعطس كثريًا.   

   ميكن للبكترييا والفريوسات أيًضا أن تسبب لك املخاط يف أنفك، أو أن تعاين من نزلة معوية، أو تصاب بأمل يف 

              الحلق، أو تصاب بالسعال ، أو ارتفاع درجة حرارة جسمك، أو أن تتعب أو تظهر عىل جسمك حبوب

هل سبق ومرضت؟

 هل ميكن لك أن تصاب

بأشياء أخرى عند املرض؟
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 أين تعيش الفريوسات والبكترييا؟ وهل تستطيع الطريان؟اقرتاحات التفاعل

 ميكن أن توجد الفريوسات والبكترييا يف كل مكان تقريباً. إنها صغرية الحجم وخفيفة وال ميكننا أبداً أن نراها.

 هل سبق لك أن نظرت إىل شعاع الشمس، رمبا رأيت الغبار؟ الفريوسات والبكترييا أصغر حجاًم من حبيبات

الغبار. إنها صغرية جًدا لدرجة أننا ال ميكننا أن نراها

 تحب الفريوسات والبكترييا أن تعيش يف املخاط والبصاق. عندما مترض وتسعل وتعطس ميكن للفريوسات 

والبكترييا أن تطري ملسافة بعيدة

 ثم ميكنها الهبوط يف أي مكان - عىل األرض، عىل مقابض األبواب أو رمبا عىل إحدى أصدقائك. ميكن أيضاً أن 

تهبط الفريوسات والبكترييا عىل اليدين

 هل تعتقد بأن هناك أي

 طريقة ملنع البكترييا من

الهروب يف الهواء؟

 هل ترى أي فريوسات

وبكترييا؟
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ملاذا يجب عيل أن أغسل يدي؟اقرتاحات التفاعل

غسل يديك يشء ممتاز. إنها طريقة تساعدنا عىل التخلص من تلك الفريوسات والبكترييا

 بهذه الطريقة تكون قد ساعدت نفسك وساعدت اآلخرين يك ال تصاب باملرض أو يصابوا باملرض بسبب

الفريوسات أو البكترييا التي قد تكون عالقة يف يديك

 هل تقوم بغسل أحياناً ال يوجد صابون وماء بالقرب منك لغسل يديك. ميكنك يف هذه الحالة استخدام معّقم اليدين 

يديك؟ متى؟
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 الجميع يعطسون أحياناً، يأيت العطس بشكل مفاجئ. ملاذا يحدث هذا اليشء؟اقرتاحات التفاعل

 نعم، يحدث العطس بشكل مفاجئ. خصوصاً عندما تكون مريضاً ومصاباً بالزكام

 إذا كان عليك أن تعطس أو تسعل فمن الجيد أن تفعل ذلك يف طّية ذراعك. من خالل هذه الطريقة ستعلق 

 الفريوسات والبكترييا يف قامش املالبس ولن تستطيع أن تطري من هناك.  بهذه الطريقة ال ميكنها أن تقفز إىل

أحد األصدقاء – هذا يشء جيد

 ملاذا يعترب من الجيد 

 أن تعلق الفريوسات

والبكترييا هناك؟

 أين هي طيّة الذراع؟

 ملاذا يجب عليك أن تغسل يديك

 عندما تصل إىل البيت، ومبارشة

 قبل أن تأكل ، وبعد انتهائك من

استخدام املرحاض؟
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اقرتاحات التفاعل

 هل لديك أي اقرتاحات ألشياء

 مريحة ميكن لإلنسان أن يقوم

بها عندما يكون مريضاً؟

 ماذا تفعل عادة

عندما تكون مريضاً؟

 ملاذا يجب عيل أن أبقى يف البيت عندما أكون مريًضا؟

 إذا كنت تشعر باملرض فيجب أن تبقى يف البيت وترتاح.

 بهذه الطريقة نوّفر لجسمنا الهدوء يك يتمكن من التخلص من الفريوسات والبكترييا. عندما ترتاح

تتعاىف بشكل أرسع

كام وعندما تبقى يف البيت عندما تكون مريضاً فإنك ال تنقل العدوى ألصدقائك.
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 هل أصادف الفريوسات والبكترييا كل يوم؟اقرتاحات التفاعل

نعم، الفريوسات والبكترييا هي جزء من العامل كله، بالضبط مثيل ومثلك

 إنها موجودة يف كل مكان )رغم أننا ال نستطيع أن نراها( ومعظمها ليس خطريًا جًدا، بل إن بعضها

مفيد أيضاً

 ميكن لبعض الفريوسات والبكترييا أن تجعلك مريًضا. والبعض ال يجعلك مريًضا أبداً 

أحياناً عندما نسمع عن الفريوسات والبكترييا املعدية، قد نشعر ببعض القلق

 إذا كنت تشعر بالقلق فمن الجيد أن تتكلم مع شخص بالغ عن هذا املوضوع حتى تتمكن من

 معرفة املزيد عنه ويك تتكلم عن القلق الذي تشعر به. من الجيد أيًضا أن تقوم باللعب مع

  أصدقائك

 ما األفكار التي تدور يف

 رأسك عن الفريوسات

والبكترييا
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ماذا يحدث إذا أصبحُت مريضاً؟اقرتاحات التفاعل

  هل عانيت مرة من أمل يف الحلق أو يف األذنني؟ الفريوسات أو البكترييا هي التي تسبب هذا اليشء

 بعد مرور فرتة من الوقت تتعب الفريوسات والبكترييا ويزول األمل الذي تشعر به. عادة ما يكون

األمر غري خطري ولكن من املهم أن ترتاح عندما مترض

 أحياناً قد تكون بحاجة للذهاب إىل الطبيب. أحياناً قد يعطيك الطبيب دواء يسمى باملضادات 

الحيوية

 الطبيب يعرف جيداً ما إذا كانت هناك حاجة إىل الدواء، وما إذا كان ميكن للدواء أن يساعدك أم 

ال

 الدواء يساعد فقط يف حال كان لديك بكترييا وال يساعد يف حاالت الفريوس. إن الجسم يشفى من

تلقاء نفسه يف أغلب األحيان

 هل حصلت عىل دواء

 من قبل؟ هل كان طعمه

لذيذاً؟
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ملاذا أحصل عىل الحقن أحياناً؟اقرتاحات التفاعل

 هناك لقاحات يف الحقن.

 يقوم اللقاح مبنع إصابتك بالفريوسات والبكترييا الخطرية.

 بعض األمراض تؤدي إىل ظهور حبوب عىل الجسم. مرض الحصبة هو اسم ملِثل هذه األمراض.

اللقاح يساعدك عىل أال تصبح مريضاً بشكل شديد.

 أو هل تعرف اسم مرض

 ميكن أن تظهر عىل

الجسم حبوب بسببه؟

 هل تعرف شخًصا ظهرت

 له حبوب عىل جسمه

 بسبب املرض؟

Folkhälsomyndigheten 2022, artikel 22087-3





 لكيف يعمل اللقاح؟اقرتاحات التفاعل

 يساعد اللقاح الجسم عىل أن يشكّل حامية ضد مرض معني.

 إذا حدث وصادفت هذا املرض فإن جسمك سيتذكر ماذا سيفعل يك يدافع عن نفسه من املرض.

 هل تعتقد بأن جسمك هذا يعني بأنك ستتجنب أن مترض كثريًا.

 لديه يشء يحميك من

الفريوسات والبكترييا؟
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كيف أحصل عىل اللقاح؟ هل هذا مؤمل؟اقرتاحات التفاعل

 يحصل األطفال الرّضع واألطفال الكبار الذين يذهبون إىل املدرسة عىل لقاحات تحميهم من.

 األمراض

 عند الحصول عىل اللقاح ستحصل عىل وخزة صغرية يف الذراع أو الساق.

 قد تشعر بالوخز قليالً، لكنه يزول  برسعة كبرية.
 هل سبق لك أن

 حصلت عىل حقنة

 لقاح؟

 هل تتذكر

كيف شعرت؟
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ما األشياء التي تجعلك تشعر بأن صحتك جيدة وبأنك سعيد؟اقرتاحات التفاعل

   هناك الكثري من األشياء التي تساعدك عىل الشعور بأنك بصحة جيدة. حامية نفسك من البكترييا  

والفريوسات ليس كل يشء

 من املهم لجميع األطفال يف العامل أن يلعبوا ويرتاحوا ويناموا ويأكلوا ويرشبوا ويحصلوا عىل

 اللقاحات ويقوموا بتنظيف أسنانهم وغسل أيديهم

 عندما تفعل مثل هذه األشياء  فإنك تعتني بنفسك. إن هذا يشء مهم يك تشعر بأنك بصحة جيدة

وبأنك سعيد

 متى تشعر بأنك سعيد

وبأنك يف حال جيد؟

 ما األشياء التي

تحب أن تفعلها؟
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شكًرا للمساعدة، أنا أعرف اآلن املزيد عن الفريوسات والبكترييا، ورمبا أنت أيًضا.
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	ماكزلاب ًاباصمو ًاضيرم نوكت امدنع ًاصوصخ .ئجافم لكشب سطعلا ثدحي ،معن 
	 قلعتس ةقيرطلا هذه للاخ نم .كعارذ ةّيط في كلذ لعفت نأ ديجلا نمف لعست وأ سطعت نأ كيلع ناك اذإ لىإ زفقت نأ اهنكيم لا ةقيرطلا هذهب  .كانه نم يرطت نأ عيطتست نلو سبلالما شماق في اييرتكبلاو تاسويرفلا ديج ءشي اذه – ءاقدصلأا دحأ

	؟عارذلا ةّيط يه نيأ
	؟عارذلا ةّيط يه نيأ
	؟عارذلا ةّيط يه نيأ
	 


	 
	 
	 
	ديجلا نم برتعي اذالم
	 
	تاسويرفلا قلعت نأ
	 
	؟كانه اييرتكبلاو


	كيدي لسغت نأ كيلع بجي اذالم
	كيدي لسغت نأ كيلع بجي اذالم
	كيدي لسغت نأ كيلع بجي اذالم
	 
	ةشرابمو ،تيبلا لىإ لصت امدنع
	 
	نم كئاهتنا دعبو ، لكأت نأ لبق
	 
	؟ضاحرلما مادختسا


	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟اًضيرم نوكأ امدنع تيبلا في ىقبأ نأ ليع بجي اذالم 
	؟اًضيرم نوكأ امدنع تيبلا في ىقبأ نأ ليع بجي اذالم 

	.حاترتو تيبلا في ىقبت نأ بجيف ضرلماب رعشت تنك اذإ 
	.حاترتو تيبلا في ىقبت نأ بجيف ضرلماب رعشت تنك اذإ 
	حاترت امدنع .اييرتكبلاو تاسويرفلا نم صلختلا نم نكمتي كي ءودهلا انمسجل رّفون ةقيرطلا هذهب عسرأ لكشب فىاعتت
	.كئاقدصلأ ىودعلا لقنت لا كنإف ًاضيرم نوكت امدنع تيبلا في ىقبت امدنعو ماك

	ةداع لعفت اذام
	ةداع لعفت اذام
	ةداع لعفت اذام
	 
	؟ًاضيرم نوكت امدنع


	ءايشلأ تاحاترقا يأ كيدل له
	ءايشلأ تاحاترقا يأ كيدل له
	ءايشلأ تاحاترقا يأ كيدل له
	 
	موقي نأ ناسنلإل نكيم ةحيرم
	 
	؟ًاضيرم نوكي امدنع اهب


	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟موي لك اييرتكبلاو تاسويرفلا فداصأ له 
	؟موي لك اييرتكبلاو تاسويرفلا فداصأ له 

	كلثمو ليثم طبضلاب ،هلك لماعلا نم ءزج يه اييرتكبلاو تاسويرفلا ،معن
	كلثمو ليثم طبضلاب ،هلك لماعلا نم ءزج يه اييرتكبلاو تاسويرفلا ،معن
	اهضعب نإ لب ،اًدج اًيرطخ سيل اهمظعمو )اهارن نأ عيطتسن لا اننأ مغر( ناكم لك في ةدوجوم اهنإ ًاضيأ ديفم
	 ًادبأ اًضيرم كلعجي لا ضعبلاو .اًضيرم كلعجت نأ اييرتكبلاو تاسويرفلا ضعبل نكيم 
	قلقلا ضعبب رعشن دق ،ةيدعلما اييرتكبلاو تاسويرفلا نع عمسن امدنع ًانايحأ
	نم نكمتت ىتح عوضولما اذه نع غلاب صخش عم ملكتت نأ ديجلا نمف قلقلاب رعشت تنك اذإ عم بعللاب موقت نأ اًضيأ ديجلا نم .هب رعشت يذلا قلقلا نع ملكتت كيو هنع ديزلما ةفرعم كئاقدصأ  

	في رودت يتلا راكفلأا ام
	في رودت يتلا راكفلأا ام
	في رودت يتلا راكفلأا ام
	 
	تاسويرفلا نع كسأر
	 
	اييرتكبلاو


	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟ًاضيرم ُتحبصأ اذإ ثدحي اذام
	؟ًاضيرم ُتحبصأ اذإ ثدحي اذام

	ءشيلا اذه ببست يتلا يه اييرتكبلا وأ تاسويرفلا ؟يننذلأا في وأ قلحلا في لمأ نم ةرم تيناع له  
	ءشيلا اذه ببست يتلا يه اييرتكبلا وأ تاسويرفلا ؟يننذلأا في وأ قلحلا في لمأ نم ةرم تيناع له  
	نوكي ام ةداع .هب رعشت يذلا لملأا لوزيو اييرتكبلاو تاسويرفلا بعتت تقولا نم ةترف رورم دعب ضرتم امدنع حاترت نأ مهلما نم نكلو يرطخ يرغ رملأا
	 تاداضلماب ىمسي ءاود بيبطلا كيطعي دق ًانايحأ .بيبطلا لىإ باهذلل ةجاحب نوكت دق ًانايحأ ةيويحلا
	 مأ كدعاسي نأ ءاودلل نكيم ناك اذإ امو ،ءاودلا لىإ ةجاح كانه تناك اذإ ام ًاديج فرعي بيبطلا لا
	نم ىفشي مسجلا نإ .سويرفلا تلااح في دعاسي لاو اييرتكب كيدل ناك لاح في طقف دعاسي ءاودلا نايحلأا بلغأ في هسفن ءاقلت

	ءاود لىع تلصح له
	ءاود لىع تلصح له
	ءاود لىع تلصح له
	 
	همعط ناك له ؟لبق نم
	 
	؟ًاذيذل


	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟ًانايحأ نقحلا لىع لصحأ اذالم
	؟ًانايحأ نقحلا لىع لصحأ اذالم

	.نقحلا في تاحاقل كانه 
	.نقحلا في تاحاقل كانه 
	.ةيرطخلا اييرتكبلاو تاسويرفلاب كتباصإ عنبم حاقللا موقي 
	.ضارملأا هذه لثِلم مسا وه ةبصحلا ضرم .مسجلا لىع بوبح روهظ لىإ يدؤت ضارملأا ضعب 
	.ديدش لكشب ًاضيرم حبصت لاأ لىع كدعاسي حاقللا

	ترهظ اًصخش فرعت له
	ترهظ اًصخش فرعت له
	ترهظ اًصخش فرعت له
	 
	همسج لىع بوبح هل
	 
	؟ضرلما ببسب
	 


	ضرم مسا فرعت له وأ
	ضرم مسا فرعت له وأ
	ضرم مسا فرعت له وأ
	 
	لىع رهظت نأ نكيم
	 
	؟هببسب بوبح مسجلا


	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟حاقللا لمعي فيكل 
	؟حاقللا لمعي فيكل 

	.ينعم ضرم دض ةيماح لّكشي نأ لىع مسجلا حاقللا دعاسي 
	.ينعم ضرم دض ةيماح لّكشي نأ لىع مسجلا حاقللا دعاسي 
	.ضرلما نم هسفن نع عفادي كي لعفيس اذام ركذتيس كمسج نإف ضرلما اذه تفداصو ثدح اذإ 
	.اًيرثك ضرتم نأ بنجتتس كنأب ينعي اذه 

	كمسج نأب دقتعت له
	كمسج نأب دقتعت له
	كمسج نأب دقتعت له
	 
	نم كيمحي ءشي هيدل
	 
	؟اييرتكبلاو تاسويرفلا


	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟لمؤم اذه له ؟حاقللا لىع لصحأ فيك
	؟لمؤم اذه له ؟حاقللا لىع لصحأ فيك

	.نم مهيمحت تاحاقل لىع ةسردلما لىإ نوبهذي نيذلا رابكلا لافطلأاو عّضرلا لافطلأا لصحي ضارملأا 
	.نم مهيمحت تاحاقل لىع ةسردلما لىإ نوبهذي نيذلا رابكلا لافطلأاو عّضرلا لافطلأا لصحي ضارملأا 
	.قاسلا وأ عارذلا في ةيرغص ةزخو لىع لصحتس حاقللا لىع لوصحلا دنع 
	.ةيربك ةعسرب  لوزي هنكل ،ًلايلق زخولاب رعشت دق 

	نأ كل قبس له
	نأ كل قبس له
	نأ كل قبس له
	 
	ةنقح لىع تلصح
	 
	؟حاقل
	 


	ركذتت له
	ركذتت له
	ركذتت له
	 
	؟ترعش فيك


	Figure
	لعافتلا تاحاترقا
	لعافتلا تاحاترقا

	؟ديعس كنأبو ةديج كتحص نأب رعشت كلعجت يتلا ءايشلأا ام
	؟ديعس كنأبو ةديج كتحص نأب رعشت كلعجت يتلا ءايشلأا ام

	  اييرتكبلا نم كسفن ةيماح .ةديج ةحصب كنأب روعشلا لىع كدعاست يتلا ءايشلأا نم يرثكلا كانه   ءشي لك سيل تاسويرفلاو
	  اييرتكبلا نم كسفن ةيماح .ةديج ةحصب كنأب روعشلا لىع كدعاست يتلا ءايشلأا نم يرثكلا كانه   ءشي لك سيل تاسويرفلاو
	لىع اولصحيو اوبشريو اولكأيو اومانيو اوحاتريو اوبعلي نأ لماعلا في لافطلأا عيمجل مهلما نم مهيديأ لسغو مهنانسأ فيظنتب اوموقيو تاحاقللا 
	ةديج ةحصب كنأب رعشت كي مهم ءشي اذه نإ .كسفنب ينتعت كنإف  ءايشلأا هذه لثم لعفت امدنع ديعس كنأبو

	ديعس كنأب رعشت ىتم
	ديعس كنأب رعشت ىتم
	ديعس كنأب رعشت ىتم
	 
	؟ديج لاح في كنأبو


	يتلا ءايشلأا ام
	يتلا ءايشلأا ام
	يتلا ءايشلأا ام
	 
	؟اهلعفت نأ بحت


	.اًضيأ تنأ ابمرو ،اييرتكبلاو تاسويرفلا نع ديزلما نلآا فرعأ انأ ،ةدعاسملل اًركش
	.اًضيأ تنأ ابمرو ،اييرتكبلاو تاسويرفلا نع ديزلما نلآا فرعأ انأ ،ةدعاسملل اًركش

	Figure
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