
و کودکستانها                                            شپش سر در مدرسها  ناگهانی زبرای اطالع والیدن در برو  

                                                                    

                                                                                                              ,     والیدن عزیز

            فرزند شما شپش سر پیدا شده. اگر سر یک بچه شپش بزند, والدینچند یست که در مدرسه ما و شاید در نزدیکی 

                               رفت وکنترل آن اقدام کنند.                مسعولند برای جلو گیری از شپش سر و پیش

                                                          آنها باید فرزندان خود را معاینه و در مورد احتیاج معالجه کنند.

  فرزند بمدرسه ون جلوگیری بوسیله واکسناز قان 5بند  34ماده  قا نون کنترل عفونت والدین همچنان مجبورند طبق

                                             .اقدام کرده اند فرزندشانرا معاینه و برای عالجش  سر  اطالع دهند که خود

زدگی  رای جلوگیری و درمان شپشهمکاری شما الزم است. تمام اطالعات مهم ب سر برای جلوگیری از شپش زدگی

                                                      دریافت دارید . سر میتوانید در صفحه ضمن و یا صفحه اینترنتی زیر
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بردن آن اقدامات الزم بوجود آید.تا برای از بین  ِالزم بگفتن نیست که معاینه و معالجه شپش سر از واجبات است   

    خیلی متشکر                                                                                                                  

       رعیس                                                                                                                      

   

 

                                                         کرده و بما برگردانید ِ متشکریم .خواهشمند است فرم زیر را پر 

 

  

  س وگروه......................ما ................................والدین........................در کال                فرم:

بچه ام را معاینه کرده و شپش و تخم شپش ندیدم.                                                              من سر  ]  [  

طبق  ]  [ من سر بچه ام را معاینه کرده و شپش و تخم شپش دیدم و برای معالجه آن با داروهای طبی

 18                                    رفتار کردم . من همچنین سر بقیه افراد خوانواده را معاینه کردم .                   ونقان

IFSG  

                                                 بود شپش زده است پاک وتمیز کردم . که ممکن]  [ من تمام چیز های را 

وکار دارند راجع بشپش اطالع دادم.                                                  ]  [ من بتمام اشخا صی که با ما سر  

  و وهر هفته معاینه کردهراد خوانواده را که شپش زده در روزهای آینده ]  [ من تضمین میکنم که سر تمام اف

عالجه اقدام به م دو باره روز  10تا  8از  در صورت لزوم هفته ای یکبار و پس       

                                                                                                                                                  کنم.
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 چک کردن شپش زدگی موی سر                                                                                               

    آیا بتمام چیزها فکر کرده اید؟                                                                                                

 

سر تمام افراد خوانواده را معا ینه کرده و با داروی زد شپش معا لجه کنید.                              > <  

  

 

   

برای بچه ها ی نوزاد  ِزنهای آبستن ِ و مادران شیرده با ید حتمان به پزشک ویا پزشک کود کا ن > <  

                                                                   مراچعه شود .                                            

 

 > < بدوستان نزدیک خبر داده و حوله دست افراد خوانواده را زود بزود عوض کرده و جدا آویزان کنید .           

 

جه بشوئید .                در 60> < الف وتشک ِ حوله ِ زیر پیراهنی و تی شیرت ِ جینز و امثال آنان را با آب گرم   

 

18> < عروسکهای پشمی و چیزهای کرکی و پالتو وکاله و شال گردن را دو روز در فریزر گزاشته و با    درجه ـ   

درجه محکم ببندید .                       22تا  20و بعد در یک کیسه پالستیک با گرمای  دو روز سرد نگاه داشته         

 

ه و مبل وصند لی ما شین را با جارو برقی تمیز کنید .                                            > < فرش خا ن  

 

 > < موهائی را که در شانه وامثال آن گیر کرده اند جدا کرده وسپس آنها را با صابون وآب گرم بشوئید .    

                 

 

                                                                       روز اینعمل را تکرار کنید .     9> < پس از 

 

 

روز پس از عالج  موهای سر را تر کرده و شانه بزنید و در صورت دیدن   17 و  13ِ  5ِ  2ِ> < بعد از 

          تخم شپش دو باره معا لجه کنید تا دو باره تخم ریزی نکنند .                                 

                                                          

 

 > < پس از این مراسم باید هفته ای یکبار موی سر کنترل شود .                                           

 

 

  



 


