
 بھ شپش  ابتالمسئولیتھای والدین یا سرپرستان در پیشگیری از 
 
 

والدین و سرپرستان مسئولیت مھمی دردرمان شپش و ھمچنین پیشگیری از   .مشاھده شده فرزند شما مبتال بھ شپش میباشد 
 :آن دارند. برای توضیحات بیشتر درباره شپش بروشوری کھ در لینک زیر قابل دسترس میباشد را مشاھده کنید

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

 . وجود نداشتھ باشد دیمانند خارش شدکنید حتی اگر ھیچگونھ اثری از شپش  چکخانواده را با دقت  ءکلیھ اعضا یمو 
 ی شما را چک کند!دیگری بخواھید موفرد از             

 
میبایست فقط برای کسانیکھ مبتال بھ شپش ھستند استفاده فدرال  )FDA(دارو و تغذیھ  ادارهتوسط  مواد تایید شده اب درمان 

   برای کودکان زیر دو سال و زنان باردار یا شیرده، لطفا با پزشک مشورت کنید.  جھت درمان شود.
  
یک روز بعد میباشد را تکمیل کنید.  فرم را موجود مدرسھ بعد از اولین درمان، فرم تایید درمان شپش کھ در دفتر بھداشت  

 تحویل دھید.بھ دفتر بھداشت مدرسھ شروع درمان از 
 

 مبتال بھ شپش میباشد. شما ندتان اطالع دھید کھ فرزندزدیک فرزن نبھ والدین دوستا ______
 

 دقیقھ). 20ال خشک کنید (حداقل بمدت ، و اسباب بازیھای پارچھ ای را با آب داغ بشوئید و با حرارت باملحفھلباسھا؛  
 روز باقی بماند.    14اقالمی کھ قابل شستشو نمیباشد میبایست در یک کیسھ پالستیکی در بستھ برای مدت 

 
 .از مواد شیمیایی حشره کش استفاده نکنید  .بکشیدفرشھا و لوازم داخل منزل و صندلی ھای ماشین را جارو برقی  

 
ضد عفونی را   بشوئید. ھر روزھای سر متعلق بھ افراد خانھ را ضد عفونی و سپس با آب داغ  کلیھ شانھ ھا و بورس 

بخوابانید دقیقھ  )4(برای مدت چھار  FDAھا در شامپوی ضد شپش تایید شده توسط  میتوانید با خیس کردن شانھ و بورس
 در آب بجوشانید.   )10(یا بمدت ده دقیقھ 

 
را بھ دفتر  Lice Treatment Verificationدرمان فرزندتان را ھفت الی ده روز بعد از اولین درمان تکرار کنید. فرم دوم  

 بھداشت مدرسھ تحویل دھید. 
 

خارج جھت  )nit( درمان ، چک و با شانھ مخصوص تخم شپش نروز بعد از اولی 14بمدت  ھر روزی فرزندتان را  مو 
 تخم شپش شانھ کنید.    کردن

 
 چک کردن سر فرزندتان را ھر ھفتھ بمدت چھار ھفتھ ادامھ دھید.______

 
 اگر کلیھ مراحل را گذرانده و فرزندتان ھمچنان مبتال بھ شپش میباشد با پزشک خود برای مشاوره تماس بگیرید.   

 
 تفاده کنید.از تقویم درمان شپش برای انجام مراحل درمان اس______

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LS-Health-Parent or Guardian Responsibilities in the Treatment and Prevention of Lice تقویم درمان شپش

FARSI 

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


 
 

 

 1 روز
 

 درمان. ازمواد 1
شپش تایید شده 

استفاده  FDAتوسط 
کنید. موارد 

دستورالعمل روی 
 دقیقابرچسب را 

 راعایت کنید. 
 

و فحھ . لباسھا، مل2
اسباب بازیھای 

پارچھ ای را 
بشوئید. اقالمی کھ 
قابل شستشو نیستند 

را در یک کیسھ 
پالستیکی زیپ دار 

روز  14بمدت 
 ببندید.

 
. افراد نزدیک را 3

 مطلع کنید.
 

. از دفتر بھداشت 4
مدرسھ فرم 

مخصوص شپش را 
 .تھیھ کنید

 
 

 2 روز
 

 Liceفرم 
Verification  را بھ
دفتر بھداشت 

مدرسھ فرزندتان 
 برگردانید.

 
 

ی فرزندتان را مو
 با ھیچ شامپویی

 نشوئید.
 

ی فرزندتان را مو
خیس کنید و بھ 

قسمتھای مختلف 
تقسیم کنید. بوسیلھ 

یک شانھ 
 کلمخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 شانھ کنید. 

 
 

 3 روز
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید.

 
دستورالعملھای 
رار روز قبل را تک
کنید و با شانھ 

مخصوص شپش 
فرزندتان را  یمو

 شانھ کنید.

 4 وزر
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید.

 
 

بوسیلھ شانھ 
مخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 شانھ کنید.

 5 وزر
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید.

 
بوسیلھ شانھ 

مخصوص شپش 
ی فرزندتان را مو

 .دشانھ کنی
 

 6 روز
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را  یمو
 بشوئید.

 
بوسیلھ شانھ 

مخصوص شپش 
ی فرزندتان را مو

 کنید.شانھ 

 7 وزر
 

روز بعد  10 الی 7
از درمان اول، 

برای بار دوم از 
مواد درمان شپش 

 FDAکھ بوسیلھ 
تایید شده استفاده 

کنید، یا 
دستورالعمل روی 
برچسب دارو را 

   دنبال کنید.
 

بوسیلھ شانھ 
مخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 شانھ کنید.

  8 روز
 

 Lice فرم
Verification  را بھ
دفتر بھداشت 

مدرسھ فرزندتان 
 برگردانید.

 
ی فرزندتان را مو

 با ھیچ شامپویی
 نشوئید.

 
بوسیلھ شانھ 

مخصوص شپش 
ی فرزندتان را مو

 شانھ کنید.
 
 
 
 

. 
 
 
 

 9 روز
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید.

 
بوسیلھ شانھ 

مخصوص شپش 
ی فرزندتان را مو

 شانھ کنید.
 

 10 روز
 

بوسیلھ شانھ 
مخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 شانھ کنید.

 11 وزر
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید. 

 
بوسیلھ شانھ 

مخصوص شپش 
ی فرزندتان را مو

 شانھ کنید. 

  12وز ر
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید.

 
 

بوسیلھ شانھ 
مخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 شانھ کنید.

 13 وزر
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را ی مو
 بشوئید.

 
 

بوسیلھ شانھ 
مخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 .شانھ کنید

 14 وزر
 
با شامپوی معمولی 

فرزندتان را  یمو
 .بشوئید

 
 

بوسیلھ شانھ 
مخصوص شپش 

ی فرزندتان را مو
 .شانھ کنید

 
این  انجاماگر بعد از 

مراحل ھمچنان 
شپش زنده یا تخم 

شپش بر روی سر 
فرزندتان مشاھده 

ید با پزشک میکن
خانواده خود تماس 

 بگیرید. 
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