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عن  اإر���ش��ادي��ة  معلومات  الكتيب  يتناول 

املختلفة وتاأثرياتها  البكترييا وخ�شائ�شها 

ال�شارة على الغذاء والإن�شان وطرق الوقاية 

اجليد  وال��ت��ط��ه��ري  التنظيف  خ��ا���ش��ة  منها 

وجتنب  ال�شخ�شية  بالنظافة  واله��ت��م��ام 

واإ�شت�شارة  وال�������ش���ارة  امل��ع��ي��ب��ة  امل��م��ار���ش��ات 

الطبيب فوراً يف حالة ظهور اأي عر�ض من 

اأعرا�ض الت�شمم الغذائي.
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ول ميكن روؤيتها بالعني املجردة.

هل تعلم ...

اأن البكترييا كائنات حية �شغرية جداً جداً جداً.
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واأنهايحملها الهواء واحل�شرات مل�شافات بعيدة 

فتلوث الغذاء وت�شيب الإن�شان بالأمرا�ض.

واأنها تعي�ض وتنمو وتتكاثر ب�شرعة كبرية اإذا 

توفرت لها الظروف املنا�شبة مثل:

· التغذية · الهواء             · درجة احلرارة            
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واأنها ميكن اأن ت�شبب ت�شمم الإن�شان

عند تناوله غذاء ملوث.

واأنها تهاجم غذاء الإن�شان وتف�شده،

وجتعله غري �شالح للتناول.
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� التنظيف با�شتمرار.

وملنع كل ذلك يجب:

� حماية الأ�شطح وغريها من البكترييا با�شتعمال املطهرات.

م.
º
� تربيد الغذاء اإىل درجة حرارة 4
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� الهتمام بالنظافة ال�شخ�شية

وال�شتحمام باملاء وال�شابون.

� دوام غ�شل الأيدي باملاء وال�شابون

قبل التعامل مع الغذاء.



16

أنت والتسمم الغذائي

17

� جمع املخلفات والتخل�ض منها

ب�شورة �شحية اآمنة.

� عدم العط�ض اأو الكح بالقرب من الطعام

حتى ل يتلوث بالبكترييا.
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� ارتفاع درجة احلرارة اإذا �شعرت باأي اأعرا�ض بعد تناول الطعام مثل:
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� مغ�ض وقيء � �شداع واآلم باجل�شم
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عمل الإ�شعافات الأولية يف املنزل:

اأ-عند جناح الإ�شعافات يجب تبليغ اأقرب م�شت�شفى

ب-عند ف�شل الإ�شعافات الأولية يف املنزل يجب عليك � اإ�شهال
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� الإدلء بجميع البيانات واملعلومات التي تفيد 

يف التعرف على احلالة.

� الت�شال بالطبيب فوراً اأو النتقال لأقرب 

م�شت�شفى اأو مركز �شحي.
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� تلقي العالج.

� اإعطاء العينات املنا�شبة للتحليل يف املخترب 

للتعرف على احلالة.
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تذكر اأن �شرعة التحرك يف حالت الت�شمم 

الغذائي ي�شرع من ال�شفاء.
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