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أضواء على السالمة

يواجه العالم العديد من املعضالت كالحرائق والفيضانات والحروب واألمراض ومحدودية فرص 
الحصول على الرعاية الصحية واملياه النظيفة. ويرغب العديد من األشخاص في مساعدة أولئك 

الذين أُجبروا على مواجهة هذه امُلعضالت، ولهذا السبب ُوجدت املؤسسات الخيرية. فهي تخلق 
نظاًما يركز على مساعدة األشخاص األكثر تضرًرا. فإذا ما اخترت دعم مؤسسة خيرية، التأكد من 

وصول تبرعاتك إلى من هو بأشد الحاجة لها قد يكون أمر صعًبا. كيف تختار املؤسسة الخيرية 
الصحيحة؟ وكيف تتجنب عمليات الغش واالحتيال التي تتخفى تحت ِغطاء املؤسسات الخيرية؟

مع األسف، يستغل البعض رغبة اآلخرين يف فعل اخلير. وهنا يأتي 
 CharityWatch دور مجموعات مراقبة املؤسسات اخليرية، مثل

و Charity Navigator، يف مساعدة املتبرعني على اتخاذ قرارات 
مستنيرة من خالل تصنيف املؤسسات اخليرية يف جميع أنحاء 

العالم. وتستخدم كل منها نظامها اخلاص بالتصنيف، لكنها كلها 
حتسب حساب مقدار  املال املُستفاد منه ِفعلًيا يف األعمال اخليرية 
ُمقابل املال املُنفق على جمع التبرعات والنفقات العامة، مبا يف ذلك 

الدفع للُمنظمني.

 يقول بينيت وينر الرئيس التنفيذي للعمليات يف مؤسسة
 BBB Wise Giving Alliance التي تراقب املؤسسات اخليرية: "ال 

ميكنك أن تعتمد على االسم فقط عند اختيار مؤسسة لتتبرع لها." 
ويضيف وينر "هناك العديد من املؤسسات اخليرية التي حتمل أسماء 
واعدة ومواقع إلكترونية جذابة، ولكنها تبذل أقل جهد ممكن ملساعدة 

احملتاجني." ويضيف كذلك: "يف بعض احلاالت، هنالك مؤسسات 
خيرية حتمل أسماء شبيهة مبؤسسات خيرية أخرى بهدف خداع 

املتبرعني وإيهامهم بأنهم يتبرعون للجهة الرصينة". وقد تكون كلتا 
املؤسستني اخليريتني قانونيتني تقومان بأعمال متشابهة يف مجاالت 

مختلفة.

ويقول وينر: "إذا أردت التبرع بثقة، فإن أفضل ما ميكنك فعله هو 
التبرع للمؤسسات اخليرية املعروفة والتي تلبي املعايير." وغالًبا ما 

تكون املؤسسات اخليرية احمللية التي تخدم مجتمعاتها املباشرة 
اختياًرا جيًدا، حيث ميكنك أن ترى العمل الذي تقوم به، وميكن 

أن تتطوع ملساعدتها، كما تستطيع التحدث إلى أحد العاملني فيها 
شخصًيا لفهم كيفية توظيفهم لتبرعاتك. وإذا لم يكن ذلك ممكًنا، 

حتقق من ذلك عبر مواقع مراقبة هذه املؤسسات، فهي تتتبع اآلالف 
من املؤسسات اخليرية يف جميع أنحاء العالم جلعل التبرع مبسؤولية 

أسهل وأكثر فعالية.

احترس من االحتيال والوسطاء
سهلت وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني طلب التبرع 

باملال لألعمال اخليرية. ويقول موقع CharityWatch: "سوف تكون 

هنالك طلبات تبرع بدافع االحتيال، وبعضها تتضمن مواقع الويب 
وروابط البريد اإللكتروني يف محاولة لسرقة معلومات بطاقة االئتمان 
لسرقة الهوية أو لتثبيت البرمجيات اخلبيثة على جهاز الكمبيوتر." ال 
تنقر على الروابط يف الرسائل اإللكترونية، حتى لو بدت أنها اُرسلت 

من موقع ُمَرّخص.

الوسطاء هم جهات خيرية جتمع األموال ملجموعات تقوم بالعمل 
اخليري الفعلي وحتصل على نسبة من التبرع قبل إرساله إلى 

املجموعة التي تريد مساعدتها أساًسا. ويُعد جامعي التبرعات 
احملترفني جزًءا كبيًرا من مخطط الوسطاء.

 CharityWatch يقول دانييل بوروشوف، رئيس ومؤسس مجموعة
التابعة ملجموعة مراقبة املؤسسات اخليرية: "إن ِجهات جمع 

التبرعات قد حتتفظ لنفسها بنسبة تتراوح بني ٧5 و٩٠ يف املائة 
من األموال. ويف بعض األحيان تضطر املؤسسات اخليرية يف نهاية 
املطاف لدفع مبالغ جلهات جمع التبرعات تفوق املبالغ التي حصلت 

عليها، وهذا يكلف املؤسسة اخليرية مااًل. ولتتأكد من أن تبرعك 
وصل للمكان الصحيح وحقق أقصى استفادة مرجوة، جتنب الوسطاء 

وتبرع مباشرة إلى املؤسسات اخليرية التي تدعمها. 

 حمالت التمويل اجلماعي
تُسهل العديد من مواقع وسائل التواصل االجتماعي عملية التبرع 
وجتعلها ممكنة بضغطة زر واحدة. ويُيسر التمويل اجلماعي على 

 الناس واملؤسسات طلب تبرعات مباشرة من خالل مواقع مثل
 GoFundMe و CrowdRise و YouCaring. ولكن قد يصعب 

معرفة صحة أي نداء للمساعدة من عدمه وما إذا كان التبرع اخلاص 
بك سيُستخدم للغرض املعلن عنه.

فقد ُجمعت مؤخًرا تبرعات للتكفل مبصاريف إجازة خبير أرصاد 
جوية كان قد بثَّ معلومات هامة ساهمت يف إنقاذ األرواح أثناء وقوع 

أعاصير وفيضانات شديدة، وبالرغم من حسن نية منظمي حملة 
التبرعات هذه وحصولهم  على أكثر من 7,000 دوالر أمريكي، إال 
أنهم لم يأخذوا يف عني االعتبار أن متلقي هذه التبرعات موظف 



وإذا كنت ستتبرع عبر املواقع املواقع اإللكترونية، سواًء من خالل 
مواقع التمويل اجلماعي أو من خالل مواقع  املؤسسات اخليرية، 

تأكد من اختيار أو إلغاء اختيار أي موافقة تعطي املوقع الصالحية 
إلرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني أو غيرها من املعلومات لك 

مستقباًل، حسب مستوى اهتمامك. فبعض املؤسسات تستخدم هذه 
الصالحية لبيع معلوماتك اخلاصة يف وقت الحق أو بإرسال بريد 

غير مرغوب به لطلب التبرعات املالية على مدار السنة. ومن اجليد 
أيًضا أن  تختار عدم اإلفصاح عن هويتك عند تبرعك، فهذا يحميك 

من احملتالني الذين يزورون مواقع املؤسسات اخليرية للبحث عن 
أسماء أشخاص مُيكنهم استهدافهم بقصص كاذبة عن االحتياج من 

أجل طلب التبرع.

ال ينبغي أن يكون التبرع اخليري مخيًفا أو أن يسبب لك القلق. 
استخدم جهات مراقبة املؤسسات اخليرية، وابحث عن جمعيات 

خيرية تثق بها وادعم الناس الذين تعرفهم وساعد اآلخرين ما دمت 
قادًرا على ذلك. 
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حكومي أمريكي. ومبوجب القانون، ال يُسمح له بقبول أي هدية تزيد 
قيمتها عن 100 دوالر أمريكي. ويف نهاية األمر اُستخدمت األموال 

يف مساٍع خّيرة وذلك يف مساعدة املتضررين من الفيضانات، ولكن لم 
تكن هذه هي القضية التي ظن املتبرعون أنهم يدعمونها بأموالهم. 
فعندما تختار التبرع من خالل التمويل اجلماعي، تبرع لألشخاص 

الذين تعرفهم شخصًيا أو للذين يعرفهم أصدقائك أو عائلتك 
شخصًيا.

كما أن مواقع التمويل اجلماعي تتقاضى عند التبرع رسوم إلجراءات 
الدفع وغيرها من الرسوم التي يجهلها املتبرع. وعلى سبيل املثال، 

يتقاضى موقع GoFundMe 7.9% باإلضافة إلى 0.30 دوالر 
أمريكي عن كل تبرع، يف حني أن زر التبرع اجلديد يف موقع فيسبوك 

يتقاضى 2% كعمولة لتغطية ما يسميه املوقع "تكاليف غير ربحية 
للتدقيق واألمن واحلماية من االحتيال وتكاليف تشغيلية وتكاليف 

دعم عمليات الدفع" باإلضافة إلى 3% لتغطية عملية الدفع. 
ولتجنب هذه الرسوم، تبرع مباشرة عبر نظام التبرع يف موقع 

املؤسسة اخليرية، أو للشخص احملتاج مباشرة وجتنب متاًما اللجوء 
ملوقع التمويل اجلماعي.

ُطرق أخرى للمساعدة

تَبرع بالدم.
بنوك الدم بحاجة دائمة للمتطوعني للتبرع، وليس فقط أثناء حاالت الطوارئ. إذا لم تكن مؤهاًل للتبرع، فكر يف 

املساعدة يف تنظيم حملة للتبرع يف منطقتك.
تطوع. 

املؤسسات اخليرية احمللية بحاجة دائمة ملتطوعني إضافيني. ال تنجح أنشطة املؤسسات اخليرية دون مساعدة الناس 
لها، سواًء كانت متعلقة مبلجأ حيوانات أو جمعية إطعام محلية. 

تبرع بالسلع.
توفر بعض املؤسسات اخليرية متاجر يف مقراتها، حيث تباع فيها السلع املُتبرع بها لغرض جمع األموال لدعم أعمالهم. 

ويختار البعض التبرع بالسلع مباشرة للمحتاجني. تواصل مع املؤسسات اخليرية ملعرفة املزيد عن ما يحتاجون إليه 
ويقبلونه.
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مكوث األطفال وحدهم
  في املنزل: خمس طرق 

للحفاظ على سالمة أطفالك
يتضمن عمل األب أو األم العديد من القرارات ومصادر القلق والهواجس. فترك طفلك في 
املنزل وحده أمًرا يبعث على القلق، ولكن بقاءه لوحده في املنزل قد يكسبه تعلم تحمل 

املسؤولية ويعزز من ثقته بنفسه. ثمة العديد من االحتياطات التي يمكن اتخاذها للتخفيف 
من قلقك واملساهمة في حماية أطفالك حينما يكونون لوحدهم. 

أزل جميع مصادر اخلطر احملتملة.
قد يعثر األطفال على أغراض خطرة عندما يكونون لوحدهم، 

لذا احرص على حفظ مصادر اخلطر يف أماكن مغلقة بعيدة عن 
متناولهم، مثل املواد الكيميائية واملنظفات والسكاكني والعدد اليدوية 

والشفرات احلادة واألدوية ...إلخ. 

تواصل مع األطفال باستمرار
من بني أبسط األشياء التي ميكنك القيام بها للحفاظ على سالمة 

أطفالك أن تتواصل معهم بالهاتف عدة مرات لالطمئنان عليهم 
ومعرفة ما يفعلون. وينبغي عليهم أن يخبروك إذا أرادوا مغادرة 

املنزل وحتديد وقت مغادرتهم وعودتهم. ميكنك االستعانة باألصدقاء 
واجليران أو أفراد العائلة اآلخرين لالطمئنان على أطفالك، أو على 

األقل خالل املرات األولى التي ميكثون فيها لوحدهم. 

احرص على توفير املعلومات املهمة يف مكان بارز 
ضع األرقام املهمة يف مكان ظاهر وواضح كأن يكون قرب التلفاز أو 

الهاتف أو الثالجة، وضع أرقام الطوارئ املهمة ورقم هاتف عملك 
وهاتفك اجلوال ورقم مكتب الطبيب ورقم جار أو قريب يسكن 

بالقرب منك أو صديق موثوق يستطيع الوصول بسرعة إليهم عند 
الضرورة. 

دربهم على ما يجب فعله عند حدوث حالة طارئة
ينبغي أن يعرف أطفالك طريقة طلب املساعدة عبر االتصال بخدمات 

الطوارئ عند الضرورة. دربهم من خالل تقمص األدوار على حاالت 
طوارئ مختلفة إلى أن تطمئن إلى قدرتهم على التصرف يف مثل هذه 

احلاالت. 
ينبغي على عائلتك أيًضا أن تكون لديها خطة ملسار النجاة من 

احلريق بحيث يجري التدرب والتمرن عليها. ال تنَس أن تطرح أسئلة 
مبنية على مواقف مثل السؤال التالي "ما الذي ينبغي عليكم فعله 
إذا حاول أحدهم دخول املنزل؟" و"ما الذي ينبغي عليكم فعله إذا 

تعرضتم لألذى؟" و"ما الذي ينبغي عليكم فعله إذا أردمت اللعب يف 
منزل صديق؟". وإذا كان بيتك يقع يف منطقة تواجه أحوااًل جوية 

صعبة مثل العواصف الرملية أو األعاصير أو الزالزل فعليك دائًما أن 
تعد خطة إضافية للتعامل مع احلاالت الطارئة يف مثل هذه األحوال.  

سجل أطفالك يف دورات اإلسعاف األولي والتدريب على اإلنعاش 
القلبي الرئوي إن أمكن. وينبغي عليهم أيًضا أن يعرفوا كيفية 
التصرف يف حالة سماع صوت إنذار كاشف الدخان وطريقة 

استخدام مطفأة احلريق أو غطاء إخماد احلريق.  

ضع قواعد واضحة
ينبغي أن يكون لدى األطفال توقعات واضحة عن كيفية التصرف 

خالل الوقت الذي ميكثون فيه يف املنزل وحدهم. أطلع أطفالك على 
األمور التي ميكنهم القيام بها واألمور التي يجب عليهم جتنبها، ومن 

األمثلة على ذلك: هل يستطيعون استخدام اإلنترنت إن كانوا لوحدهم 
يف املنزل؟ هل يستطيعون دعوة صديق للمنزل؟ هل يستطيعون دعوة 

عدة أصدقاء للمنزل؟

خذ بعني االعتبار املخاطر اخلاصة مبنزلك وباحلي. هل مبنزلك أو 
منازل اجليران املجاورة برك سباحة؟ هل تقطن بالقرب من شارع 

كثير احلركة أو قريب من حديقة عامة؟ نظم إرشاداتك بحيث تناقش 
هواجس السالمة اخلاصة مبنطقتك. 

احرص على متتع أطفالك باملهارات والنضج الالزمني للتعامل مع 
املواقف بطريقة آمنة سواء كنت ذاهًبا ملتجر لبضعة دقائق أو للعمل 

بعد ساعات الدوام املدرسي. 

إظهار الثقة بطفلك عن طريق بقائه لوحده يف املنزل قد يكون جتربة 
إيجابية له إن كان حسن االستعداد، فضاًل عن كون ذلك خطوة مهمة 

يف طريق اعتماده على ذاته. اتخذ االحتياطات الالزمة للتأكد من 
سالمة وعافية أطفالك. 
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هل أطفالك مستعدون للمكوث وحدهم في املنزل؟

الطبخ ممنوع. وميكن استخدام امليكروويف فقط. 
ال جتب على الهاتف وال تفتح الباب ألحد. استخدم 

هاتفك اجلوال لالطمئنان كل ساعتني.  
 ال يسمح بزيارات األصدقاء عند عدم وجود شخص بالغ.

ابِق األبواب والنوافذ مقفلة يف جميع األوقات. يجب أن 
يكون طفلك قادًرا على قفل وفتح كافة النوافذ واألبواب 

يف احلاالت الطارئة.
يجب إنهاء الواجبات املدرسية قبل مشاهدة التلفاز أو 

اللعب على الكمبيوتر. 

أن يكون محل الثقة للعودة مباشرة إلى املنزل بعد املدرسة 
أو بعد اللعب يف منزل اجليران؟ 

أن يستخدم الهاتف واألقفال وأجهزة املطبخ بسهولة؟
أن يتبع القواعد والتعليمات بشكل جيد؟ 

أن يتعامل مع املواقف غير املتوقعة دون أن يخاف؟
أن ميكث وحده يف املنزل دون هلع؟ 

 أن يذكر اسمه وعنوانه ورقم الهاتف كاماًل؟

ينضج األطفال بطريقة مختلفة عن بعضهم بعًضا وليس 
هنالك عمر محدد يكونون فيه مستعدين للمكوث وحدهم 

يف املنزل.  ولكن هنالك أسئلة ميكن أن يطرحها اآلباء 
واألمهات على أنفسهم لتساعدهم على معرفة ما إذا كان 

الطفل مستعًدا لذلك أم ال. 

بغض النظر عن العمر أو النضج فإنه ال ينبغي أن يُترك 
طفل وحده يف املنزل إن لم يكن مرتاًحا لذلك. ومن املهم 

أيًضا التنبه إلى قوانني بلد إقامتك. اعلم أنه قد يكون 
هناك حد أدنى من العمر ميكنك فيه ترك الطفل دون 

إشراف شخص بالغ عليه.  

هل بوسع طفلك ... مثال على قائمة التعليمات
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التقط "سيلفي" بأمان
أصبح التقاط الصور الذاتية )السيلفي( جزًءا من الحياة اليومية لكل من يملك هاتف جوال ذكي. 

وُتنشر هذه الصور على وسائل التواصل االجتماعي ويعجب بها أصدقائنا ويتشاركها أفراد 
عائلتنا. لكن هناك جانب آخر للصور الذاتية يستحق االهتمام، وهو السالمة أثناء التقاطها.

دائًما ما نسمع أن الهواتف اجلوالة قد تكون خطرة ألنها تلهينا عن 
ما يجب التركيز عليه. فنعرف أن كتابة الرسائل النصية أثناء املشي 

خطر ويعرف السائقون أن عليهم عدم استخدام هواتفهم اجلوالة 
أثناء القيادة، ولكن ما ال يعرفه البعض أن استخدام الهاتف اجلّوال 

اللتقاط صور ذاتية قد يكون خطًرا أيًضا وقد يتسبب بخسارات 
وإصابات وحتى وفيات.

قد ال يبدوا األمر ضاًرا، لكن ملتقطي الصور الذاتية العازمني 
على احلصول على "إعجابات" ومتابعني أكثر يف وسائل التواصل 

االجتماعي مستعدون لفعل املستحيل اللتقاط الصورة املثلى. السعي 
للحصول على الصورة املثلى بالهاتف اجلوال يدفع الناس للتعرض 

ألخطار ال مبرر للتعرض لها، ومن أمثلة الوفيات التي سببتها الصور 
الذاتية أن رجاًل سحقه فيل، وسائحة سقطت من منحدر مرتفع، 

ورجاًل آخر سحقه قطار، ومراهقة صعقها تيار كهربائي من سلك 
عاِل اجلهد.

يقع العديد من هذه احلوادث ألن الناس يضعون أنفسهم عرضًة 
للخطر من أجل التقاط صورة ذاتية "أفضل". األمر املؤسف هو أن 
العديد من الناس يضع نفسه عرضة للخطر حتى وهو يعلم ذلك. 

وقد ذكر مجموعة من األطباء اإليرلندنيني وقوع أربع حاالت كسور 
يف الذراع خالل أسبوع واحد" كلها نتيجة السقوط أثناء التقاط 

صورة ذاتية.

تبني هذه احلاالت التي قصها األطباء يف املجلة الطبية اإليرلندية أن 
األنشطة التي حتمل بعض اخلطر عادة، مثل القفز على الترامبولني 

واجلري أثناء الصعود والنزول من الدرج، تصبح أكثر خطورة إن 
التقطت صورة ذاتية أثناء تأديتها.

يوضح األطباء عاملني خلف وقوع حوادث الصور الذاتية، واألسباب 
وراء حدوث اإلصابات اخلطيرة مثل كسر الذراع. جميع تلك 

اإلصابات املذكورة وقعت على الذراع التي لم تكن حتمل الهاتف 
اجلوال، مما يشير إلى أن الناس أكثر اهتماًما بهواتفهم اجلوالة أثناء 

وقوعهم من سالمتهم الشخصية.

االنشغال بالهاتف اجلوال أثناء التقاط الصور يعني أن الناس غير 
مدركني ملا حولهم وأن احساسهم بالتوازن قد يتأثر سلًبا. أثناء 

التقاطنا لصورة ذاتية، نكون أقل وعًيا للعوائق من حولنا مثل األرضية 
غير املستوية أو درجات السلم أو حافة الهاوية، وتصبح فجأة 

األخطار التي يسُهل جتنبها يف العادة، أكثر خطورة.

لتلتقط صورة ذاتية بأمان، ال تستعجل. انظر حولك وكن مدرًكا 
حمليطك. واحرص على جتنب املواقف التي تعرضك للخطر  عادًة، 

وقف يف مكانك أثناء التقاط الصورة. إن سرت من غير  االنتباه 
لطريقك، فمن احملتمل أن تتعثر أو تقع.

تقع العديد من حوادث الصور الذاتية حول املسطحات املائية. فإن 
كنت بالقرب من مسطح مائي، ال تنَس حرصك على السالمة يف 

تصرفاتك. فالوقوف يف قارب صغير، أو عدم ارتداء سترة جناة قد 
يؤدي إلى املتاعب.

 تبين هذه الحاالت التي قصها األطباء في املجلة

 الطبية اإليرلندية أن األنشطة التي تحمل بعض

 الخطر عادة، مثل القفز على الترامبولين والجري أثناء

  الصعود والنزول من الدرج، تصبح أكثر خطورة

إن التقطت صورة ذاتية أثناء تأديتها.

.



أضواء على السالمة

أصبحت املنظمات على وعي متزايد مبخاطر الصور الذاتية. 
فأنشأت احلكومة الروسية حملة لتذكير الناس بالتفكير مرة ومرة 
أخرى قبل التقاط صور ذاتية يف احلاالت اخلطرة. وقد أصدرت 
شركة تأمني نيوزيلندية نصائح حتى عن التقاط "سيلفي" بأمان.

النصائح املقدمة للسياح تنطبق على كل من يلتقط صورة ذاتية. 
جتنب االقتراب كثيًرا من احليوانات البرية واحليوانات التي يف 

أقفاصها. قد يتسلل بعض الناس إلى احلظائر املسيجة يف حدائق 
احليوانات، أو يحاولون االقتراب من احليوانات كالدب يف البرية. 

وقد تتصرف احليوانات مهما بدت لطيفة بطريقة عدوانية إن 
شعرت بالتهديد. وقد يبدوا حيوان ما بطيًئا وبعيًدا، ولكن إن كان 

تركيزك على هاتفك اجلوال فمن احملتمل أنك لن تالحظ أي تغير يف 
تصرفاته.

واخلطر اآلخر الذي يسببه االنشغال أثناء التقاط الصور هو فقدان 
احملفظة. فمن السهل على اللصوص خفيفي اليد استغالل انشغالك 

بالتقاط تلك الصورة املثلى لسرقة محفظتك.

هناك وعي متزايد باحلاجة إلى احلساسية الثقافية، وال سيما يف 
األماكن الدينية واملعالم أو املباني احلساسة. ويجب على الشخص أن 

يلم بقوانني التصوير املعمول بها يف املكان الذي يريد التصوير فيه.

كن على علم مبا قد يظهر يف خلفية صورتك أثناء التقاطك لها. هل 
هناك وثائق شخصية أو إيصاالت تسوق ملقاة على الطاولة؟ جتنب 
إظهار أي مستندات أو معلومات مالية يف صورك الذاتية وال تتباه 
ببطاقتك االئتمانية اجلديدة. كل ما ُذكر قد يعطي معلومات ميكن 

للمجرمني استخدامها.

لقد جتاوزت الصور الذاتية حدود الصرعة وأصبحت اآلن جزًءا من 
حياتنا اليومية. ففي استطالع حديث عن عادات استخدام الهاتف 

اجلوال بني املسافرين، تبني أن حول نصف املستطلعني يلتقطون ٢٠ 
صورة ذاتية يف اليوم، وخمسة يف املئة منهم يلتقطونها "بدون توقف". 
وقد أصبحت الصور الذاتية عادة بيننا بشكل متسارع، لهذا يجب أن 
نأخذ سالمتنا يف عني االعتبار حتى نتذكر تلك اللقطة املثلى بسعادة 

دائًما. 

اجلس بطريقة صحيحة
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انطلق و تمرجح
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كونر، سنتني

الذهاب لساحة اللعب و اللعب على 
األراجيح ممتع لألطفال في جميع األعمار. 

لكن لألسف، يمكن لألراجيح أن تتسبب في 
إصابات. إذا كنت تفكر في شراء هذا النوع 

من األلعاب، أو تسمح ألطفالك باللعب 
على األراجيح في الحدائق أو املدارس 

أو ساحات اللعب العامة، كن على علم 
باملخاطر الشائعة لتتجنب وقوع أي إصابات. 

األراجيح تعد واحدة من أكثر األلعاب تعدًدا يف االستخدام ألنها قابلة 
للتعديل لتتناسب مع عمر الطفل وحجمه. السقوط هو أكثر إصابات 
األراجيح شيوًعا. وفًقا للجنة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية 

تعرض أكثر من 365,000 طفل بني عامي 2009 و 2014 إلى 
إصابات جّراء اللعب على األراجيح نُقلوا بسببها إلى غرفة الطوارئ.

شراء األراجيح
اشتر أراجيح قوية ميكن تعديلها مع منو أطفالك. فّكر يف األلعاب 

التي ميكن تركيبها أو استبدالها أو حتسينها على مراحل. ال تشتري 
أبًدا األراجيح ذات اخلطافات املفتوحة النهاية، وعلى األخص 

اخلطافات التي تأتي على على شكل حرف S. جتنب األراجيح ذات 
األجزاء املتحركة التي ميكن أن تقرص أو تسحق األصابع الصغيرة 

أو التي لها أطراف حاّدة أو سطح خشن. ينبغي أن تكون مقاعد 
األرجوحة مصنوعة من املطاط أو البالستيك، وليس اخلشب أو 

املعدن وخصوًصا املعدن بسبب احتمالية ارتفاع درجة حرارته خالل 
أشهر الصيف.

أضواء على السالمة
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ثبات األرجوحة مهم جًدا. لذلك تأكد من غرس أوتاد األرجوحة يف 
اخلرسانة حتت مستوى األرض حتى ال يتعثر فيها أحد. يف بعض 

األحيان، تأتي معّدات التثبيت مع اللعبة، ويجب أن تكون جميع 
أوتادها حتت مستوى سطح األرض وتكون السالسل أو األسالك غير 

مرتخية. قم بتغطية أي مسامير مكشوفة حتى ال تخدش األطفال.

يجب أن يكون احلد األدنى للمسافة بني األرض واألرجوحة يف حالة 
السكون 350 مم )13.8 بوصة( و 400 مم )15.7 بوصة( لألراجيح 
ذات نقطة االتصال الواحدة وأراجيح اإلطارات، تقاس هذه املسافة 

من اجلانب السفلي من املقعد إلى األرض. معظم اإلصابات املرتبطة 
باألراجيح ناجتة عن السقوطـ، لهذا فإنه ينصح بوضع شيء ناعم 

ليسقط عليه الطفل، مما قد يساعد يف التقليل من شدة اإلصابة. 
ضع األراجيح على سطح ناعم كالعشب أو الرمال الناعمة أو رقائق 
اخلشب أو اإلطارات املمزقة أو النشارة أو احلصى الصغير الناعم.

استبدال األراجيح
استبدل األرجوحة إذا اهترأت أو تصدئت إحدى قطعها أو إذا 

أصبحت قطع البالستيك أو املطاط هشة. استبدل مقعد األرجوحة 

املسطح إذا اهترأ أو إذا كان سطح املطاط األمامي ممزًقا. باإلضافة 
إلى ذلك، استبدل مقعد األطفال املرتفع بالكامل يف األرجوحة إذا لم 
يكن العمود الذي بني أرجل الطفل ثابًتا. يجب أيًضا أن يستبدل إذا 

كان املعدن يف املقعد مكشوًفا.

حتقق من السالسل لتتأكد من أن الروابط يف حالة جيدة، وانتبه 
جلميع السالسل والوصالت يف املقعد.

استخدام األراجيح
تأكد من أن األطفال يف وضع جلوس عند لعبهم على األراجيح. يجب 
أن يكون هناك طفل واحد فقط على كل أرجوحة. احرص على أن ال 

يسير األطفال اآلخرين بالقرب من األرجوحة أثناء اللعب عليها. ال 
تدع األطفال يلبسون مالبس ذات أربطة أو فضفاضة لتجنب النشوب 

يف األرجوحة. 

تذكر أن االختيار الصحيح لأللعاب يجب أن يعتمد على قدرات كل 
طفل واهتماماته وحجمه. احلرص على السالمة ال ينتهي عند شراء 
اللعبة املناسبة، فاالشراف السليم هو دائًما األساس يف احلفاظ على 

سالمة األطفال أينما كانوا. 

تحقق من السالسل لتتأكد من 
 أن الروابط في حالة جيدة، 

وانتبه لجميع السالسل 
والوصالت في املقعد.

أضواء على السالمة



وقرصات احلشرات فضاًل عن كمية إضافية من أي أدوية شخصية. 
فيما يتعلق بالفعاليات اخلارجية مثل رياضة املشي أو ركوب 

الدراجات الهوائية فإن الصندوق ينبغي أن يكون مناسًبا للمخاطر 
اخلارجية وأن يشمل على أغراض للتعامل مع البثور أو احلساسية 

باإلضافة إلى رذاذ طارد للحشرات ومرهم حروق الشمس.   

ميكن شراء صناديق اإلسعافات األولية من املتاجر علًما بأن بعضها 
يكون مخصًصا لفعاليات أو أنشطة معينة مثل التخييم أو رياضة 

املشي. حتتوي معظم هذه الصناديق على أغراض شائعة مثل 
الضمادات ومسحات التنظيف ولكنها ال حتتوي على أي عالجات مبا 

يف ذلك مسكنات األلم التي تباع يف املتاجر. 

 ميكنك حتضير صندوق إسعافات أولية بنفسك من خالل وضع 
أغراض أساسية يف صندوق صغير مثل صندوق بالستيكي أو 
صندوق معدات أو حقيبة يد، ومن املرجح أن يفي هذا اخليار 

باحتياجاتك ألنه يتيح لك أن تضيف األدوية والدهانات والكرميات 
واملواد املطهرة التي ال تتوفر يف صناديق اإلسعافات األولية اجلاهزة.   

 احرص على أن تعرف مكان صندوق اإلسعافات األولية بسهولة 
واحفظه بعيًدا عن متناول األطفال الصغار، وتذكر دوًما أن تتأكد 
من صالحية محتويات الصندوق ألن األدوية والضمادات واملراهم 

ميكن أن تنتهي صالحيتها وتفقد صفاتها املعقمة بعد انقضاء تاريخ 
صالحيتها. 

صندوق اإلسعافات األولية شيء نتمنى أال تدعونا احلاجة 
الستخدامه ولكن من املهم معرفة مكانه عندما نحتاجه وأن يكون 
مناسًبا للغرض املطلوب وصالحيته سارية لتسهم يف تخفف اآلالم 

التي قد تلحق بنا.   

اختيار صندوق
اإلسعافات األولية 

أضواء على السالمة

من الضروري وجود صندوق إسعافات أولية يف بيتك وسيارتك وحتى 
عند سفرك، ورغم اجلهود التي نبذلها للحفاظ على سالمتنا، إال 

أن احلوادث البسيطة ميكن أن تقع، حيث يتعني علينا حينها أن 
نكون قادرين على الوصول إلى صندوق اإلسعافات األولية يف انتظار 

احلصول على الرعاية الطبية يف حال دعت احلاجة إلى ذلك. 

 ميكن استخدام صندوق اإلسعافات األولية للتعامل مع اإلصابات 
البسيطة مثل اجلروح ولدغات احلشرات والشظايا واحلروق 

واإلصابات الناجمة عن السقوط. ولكن صناديق اإلسعافات األولية 
ليست جميعها مثل بعضها وعند حتضير صندوق إسعافات أولية 

ينبغي عليك أن تأخذ بعني االعتبار األشخاص الذين سيقومون 
باستخدامه واملخاطر التي يرجح أن تواجهها والبيئة التي ميكن أن 
تدعو فيها احلاجة إلى استخدامه فيها فاملخاطر التي تواجهها يف 

املطبخ مختلفة عن تلك التي تواجهها يف رحالت التخييم. 

 وإذا كان هنالك صندوق إسعافات أولية مخصص لك أو لعائلتك 
فإنك لن حتتاج إلى عدد من املستلزمات كتلك التي حتتاجها ملجموعة 
كبيرة من األشخاص.  وإذا كان صندوق اإلسعافات األولية مخصص 
بالدرجة األولى لألطفال الصغار فمن املرجح أن تسترعي الكدمات 

واخلدوش اهتماًما أكثر يف الغالب من اإلصابات األخرى، وينبغي 
أن يشمل الصندوق على كمية كافية من لصقات اجلروح واملراهم 

املعقمة، وميكن أن تشتمل أيًضا على مقياس لدرجة احلرارة من النوع 
الذي يستخدم على اجلبهة ملراقبة درجة احلرارة. 

صندوق اإلسعافات األولية الذي يستخدمه املسافرون مختلف قلياًل 
عن صندوق اإلسعافات األولية القياسي ألنه يجب أن يكون أصغر 

حجًما، وميكن أن يشتمل أيًضا على أغراض طبية شخصية للحاالت 
التي قد تواجهك يف مكان سفرك مثل مشاكل املعدة أو لدغات 

مثال على صندوق إسعافات أولية

 شاش معقم  شريط الصق  ضمادات الصقة بأحجام 
مختلفة  ضماد مطاطي  مسحات معقمة    

 كرمي معقم  محلول معقم )مثل بيروكسيد الهيدروجني(                          
 كرمي هيدروكورتيزون )1%(  أسيتامينوفني وأيبوبروفني      
 مالقط  مقص حاد  مشابك تثبيت  أكياس باردة فورية 

من النوع الذي يستخدم مرة واحدة  دهان كاالمني  مسحات 
مطهرة  مقياس حرارة  قفازات بالستيكية )زوجني على 

 األقل(  مصباح يدوي وبطاريات إضافية  دليل إسعافات أولية
 غسول للعينني  أدوية حساسية ألنواع احلساسية املعروفة 

 مثل حاقن إبيبني )حاقن إبينفرين( ومضادات الهستامني
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Do you want
to be in Panorama?
We need child models of all ages.
email us at : panorama@aramco.com

with your contact information,  
location, child’s name and age.
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