
 
 
 

لوحظ أن طفلك مصاب بقمل حي. اآلباء أو األوصياء لديهم دور مهم في عالج القمل ومنع القمل من العودة. انظر الكتيب للحصول  
 FCHD tps://www.fairfaxcounty.gov/health/schoolshtعلى وصف للقمل الموجود على موقع 

 
تحقق من شعر كل فرد في المنزل ، حتى لو لم تظهر عليهم عالمات اإلصابة بالقمل ، مثل الحكة. اطلب من شخص ما التحقق  

 منك!
 

لى األشخاص الذين يعانون ( فقط عFDAيجب استخدام العالج المضاد للقمل المعتمد من )إدارة الغذاء والدواء العالج مع االتحادية  
من القمل الحي. بالنسبة لألطفال دون سن الثانية من العمر والنساء الحوامل أو المرضعات، يرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية 

 للحصول على المشورة العالجية.
 

 بعد العالج األول ، أكمل نموذج التحقق من عالج القمل من غرفة الصحة المدرسية. 
 ذج إلى غرفة الصحة المدرسية لطفلك عند عودته.أعد النمو

 

 أبلغ الوالد / الوصي على جهات االتصال الوثيقة لطفلك بأن طفلك مصاب بالقمل.  
 

يجب إغالق العناصر دقيقة على األقل(.  20نظف المالبس والفراش واأللعاب الناعمة باستخدام الماء الساخن والمجففات الساخنة )لمدة  
 يوما. 14التي ال يمكن غسلها في كيس بالستيكي لمدة 

 
 فراغ السجاد والمفروشات ومقاعد السيارات. ال تستخدم أي مبيدات حشرية داخل منزلك. 

 

ش في شامبو قم بتطهير جميع األمشاط والفرش من منزلك ثم اغسلها بالماء الساخن يوميا. يتم التطهير عن طريق نقع األمشاط والفر 
 دقائق. 10-5مضاد للقمل معتمد من إدارة األغذية والعقاقير لمدة ساعة واحدة أو غليها في الماء لمدة 

 
تراجع طفلك بعد العالج األول وفقا للتعليمات الموجودة على الصندوق أو الملصق. أعد نموذج التحقق الثاني من عالج  

 القمل إلى غرفة الصحة المدرسية لطفلك.
 

 يوما بعد العالج األول. 14لمدة كل يوم ص وتمشيط شعر طفلك بمشط بيض القمل )الصئبان( إلزالة القمل ، فح 
 

 أسابيع على األقل. 3-2أيام لمدة  3-2استمر في فحص رأس طفلك كل  
 

 اتصلي بمقدم الرعاية الصحية للحصول على المشورة إذا اتبعت جميع الخطوات وكان طفلك ال يزال يعاني من القمل الحي. 
 

 استخدم تقويم عالج القمل لمساعدتك على اتباع جميع خطوات العالج. 

 مسؤوليات الوالدين أو الوصي في عالج القمل والوقاية منه

https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools


 تقويم عالج القمل
 
 

 
 1اليوم 

 
استخدم عالجا  .1

مضادا للقمل معتمدا 
غذية من إدارة األ

 اتبع والعقاقير.
االتجاهات تماما كما 
هو الحال في ملصق 

 المنتج.
 

اغسل المالبس  .2
والفراش واأللعاب 

قم بتعبئة  الناعمة.
األكياس التي ال يمكن 

غسلها في كيس 
بالستيكي مختوم 

 يوًما. 14بإحكام لمدة 
 

إخطار جهات  .3
 االتصال المقربة.

 
احصل على نموذج  .4

 التحقق من القمل من
غرفة الصحة 

 المدرسية للطفل.
أكمل النموذج بمجرد 

 االنتهاء من العالج.

 2اليوم 
 

أعد نموذج التحقق من 
القمل إلى غرفة 

الصحة المدرسية 
 للطفل.

 

ال تغسل شعر طفلك بأي 
 نوع من الشامبو.

 
بللي شعر طفلك 

وقسميه إلى أقسام 
استخدم مشط  صغيرة.

بيضة القمل )الصئبان( 
وقم بتمشيط رأس 

 طفلك بالكامل.

 3اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 

اتبع تعليمات األمس 
وقم بتمشيط شعر 

 الطفل بمشط الصئبان.

 4اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 5اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 6اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 7اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 .لغسل شعر طفلك
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 8اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.
 
 
 

. 

 9اليوم 
 

عالج طفلك للمرة الثانية 
باستخدام عالج مضاد 
للقمل معتمد من إدارة 
األغذية والعقاقير، بعد 

أيام من العالج  9-10
األولي، أو وفقا 

للتعليمات الموجودة 
على الصندوق أو 

 الملصق.
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 10اليوم 
 

أعد نموذج التحقق 
من القمل إلى غرفة 

الصحة المدرسية 
  للطفل.

 
ال تغسل شعر طفلك 
 بأي نوع من الشامبو.

 
مشط من خالل شعر 

الطفل مع مشط 
 الصئبان.

 11اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 12اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 13اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.

 14اليوم 
 
استخدمي الشامبو العادي 

 لغسل شعر طفلك.
 
 

مشط من خالل شعر 
الطفل مع مشط 

 الصئبان.
 

إذا كنت ال تزال ترى 
القمل الحي أو بيض 

القمل بعد اتباع كل هذه 
الخطوات ، فيجب 

عليك االتصال بمقدم 
الرعاية الصحية 

 الخاص بك.
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