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عالنغسل أيدينا م

عندما كنت طفال 
صغيرا، تعلمت ان 

أغسل يدي بالصابون 
عدة مرات في اليوم

ها؟
متى نغسل 

تأكد من أن أيدينا؟
تغسل يديك 

عندما تعود إلى
المنزل 

د يساعغسل اليدين قد 
في إنقاذ حياتك

!حسنا

استخدام الحمامبعد ( 2المنزلإلىنعودعندما(1

األكلقبل ( 3

هل غسلت يديك؟
!بالتأكيد فعلت

هيا لنأكل

ها؟
لماذا نغسل 
؟أيدينا كثيرا

حسنا، تبدو 
نا أيدينا وأصابع
نظيفة، ولكن 

ر في الحقيقة، هنالك الكثي
والجراثيممن الفيروسات 

...رؤيتهاستطيع نال التي

يك إذا لم تغسل يد

قبل األكل

او إذا لمست وجهك، تدخل 
الجراثيم إلى جسمك عن 

األنفوطريق الفم 

يمكن ان يؤلمك 
...أو، بطنك

يمكن ان تصبح مريضا

لي ان أغسل قيل 
يدي بالصابون بعد 
االعتناء بالحيوانات

و بعد لمس القمامة

!انظر، مثل هذا

طرطشة

ووش 
ووش

الماء على وضع
يخلصك ال يديك 

الجراثيممن

؟!ماذا؟ حقا

الجراثيم تكره 
فقاعات الصابون

ر لهذا نصنع الكثي
من الفقاعات 

يم الجراثونتخلص

...رائعهذاأوه،

كيفية غسل 
وناليدين بالصاب اثناء الغسيل30لنعد حتى 

بالصابونيديكافرك

ضع الصابون بلل يديك جيدا
واصنع فقاعات

افرك راحتي 
يديك معا

ي افرك الجزء الخلف
من يديك

اغسل االبهام 
جيدا

افرك ما بين
األصابع

افرك تحت
األظافر

اغسل معصم
يديك جيدا

يديك ، اغسل أخيرا
بالماء جيدا إلزالة 

الصابون

امسح يديك بمنشفة 
...  ا نظيفة او جففها جيد

!انتهيتوتكون قد

في قريتي... ولكن 
ال يخرج الماء من 
الحنفية ونحتاج الى
ة السير لمسافة طويل

لجمع المياه

لدينا انابيب مياه حيث

اعيش ولكن في بعض 
األحيان ال تخرج المياه

لذلك ال يمكننا استخدام 
سوى القليل من الماء 

لتنظيف اليدين

نعم صحيح
...الماء مهم

بإمكانك غسل يديك 
من الماءةقليلبكمية 

تاب-تيبي
العامود عند قف 

وسيخرج قليال من الماء 

→
صابون

أدوات غسيل اليدين
عندما تفتح 

الحنفية 
سيخرج الماء

صابون
↓

الغسيل بإبريق

ضع المياه في اإلبريق 
صابون→نوتناوبوا على غسل اليدي

فقط كأس واحد 
سيفي بالغرض

قدر اإلمكان المياه النظيفة حاول استخدام 

نتخلص مندعونا 
منهذه الجراثيم 

أيدي األطفال في
!جميع انحاء العالم

للحفاظ على صحة 
جميع األطفال
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