خنکان
دەستبەجێ بەهێمنی دەست بەکار بە

مندااڵن بەتایبەت لە نێوان تەمەنی یەک تاکوو  5ساڵدا ،زۆرجار شتەکان دەخنە ناو دەمیان .ئەمە ڕێگەیەکی ئاساییە کە لە ڕێگەی
ئەوانەوە دونیا دەدۆزنەوە .هەندێک لە شتە بچووکەکان ،وەک هەڵمات و موروو ،ڕێک قەبارەیان ئەوەندەیە کە لە ڕێگەی هەوایی منداڵدا
گیر دەکەن و دەبنە هۆی خنکان .باشترین شێواز بۆ بەرگریکردن لە سەرهەڵدانی وەها ڕووداوێک ئەمەیە کە دڵنیا بیتەوە شتی بچووکی
لەم شێوەیە ،لەبەردەستی منداڵەکەت نەبێت.
لە زۆر بابەتاندا ،تۆ یان کەسێکی تر ،دەبینی کە منداڵەکەت شتێک قووت دەدات کە دەبێتە هۆی خنکان .لەگەڵ ئەوەشدا لەوانەیە هۆکاری
تر هەبێت بۆ کۆکین .گەر منداڵەکات لەناکاو دەست دەکات بە کۆکین ،نەخۆش نییە و زۆرجار هەوڵ دەدات بۆئەوەی شتە بچووکەکان
بخاتە ناو دەمی ،ئەو کاتە ئەگەری ئەمە هەیە کە خەریکە بخنکێت.
گەر منداڵەکەت هێستاش وریایە بەاڵم ناکۆکێت یان کۆکین کاریگەری نییە ،لە پشتی بدە .گەر بە لە پشت دان نیشانەکانی خنکان کەم
نەبۆوە و منداڵەکەت هێستاش هۆشیارە ،لە ساواانی تەمەن یەک ساڵدا سنگی گوشار بدە یان لە مندااڵنی سەرووی یەک سااڵندا سک
گوشار بدە .تەنانەت گەر شتەکە هاتە دەرەوە ،یارمەتی پزیشکی وەربگرە.
منداڵی بێهۆش و خنکان:
گەر منداڵێک دوچاری خنکان بووە ،بێهۆشە ،یان خەریکە بێهۆش دەبێت ،ئەو لەسەر ڕووبەرێکی تەخت دابنێ.
 خۆت یارمەتیت بدە یان کەسێک بنێرە بۆ وەرگرتنی یارمەتی .پەیوەندی بکە بە .999
 لەم قۆناغەدا منداڵ بەجێ مەهێڵە.
 دەمی منداڵ بکەوە .گەر شتەکە بەئاشکرایی دەبیندرێت و دەکرێ بە ئاسانی بیگریت ،دەریبێنە.
 ژیانەوەی دڵ ( )CPRدەست پێکە.
سەردانی ماڵپەڕی  www.redcrossfirstaidtraining.co.ukبکە.
گەر منداڵەکەت خەریکە دەخنکێت:
 گەر شتەکە دەبینیت هەوڵ بدە دەریبێنیت .بەاڵم بەکوێرانە بە پەنجەکانت پاڵ مەنێ بە دەستت .ئەگەری ئەمە هەیە کە بە پاڵ
پێوەنانی زیاتر لەسەر شتەکە بارودۆخەکە خراپتر بکەیت.
 گەر منداڵەکەت بە دەنگی بەرز دەکۆکێت ،پێویست ناکات هیچ بکەیت .هانی بدە درێژە بدات بە کۆکین و بەجێی مەهێڵە.
 گەر کۆکینی منداڵەکەت کاریگەر نییە (بێدەنگە یان ناتوانێت بە دروستی هەناسە بدات) ،بۆ داواکاری یارمەتی دەستبەجێ
هاوار بکە و بزانە کە هێستاش هەر وریایە یان نا .پەیوەندی بکە بە .999
 گەر منداڵەکەت هێستاش هۆشیارە بەاڵم ناکۆکێت یان کۆکینەکەی کاریگەر نییە ،لە پشتی بدە.

سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
ساوا و ئەو مندااڵنە کە تازە پێیان هەڵگرتووە شتە بچووکەکان وەک داری نوقوڵ ،میزەاڵن ،پاقلەی سودانی ،دوگمە ،توورەکەی

دایبی ،لەتە بووکەڵەی پالستیکی یان پەتکەکان قووت بدەن ،بیخەنە ناو قۆڕگیان یان بە خواردنی ئەوان بخنکێن.
ئاخۆ دەوروبەری منداڵەکەت سەالمەتە؟
بزانە لە بارودۆخێکی فریاگوزاریدا دەبێ چی بکەیت ،ئامادەییت هەبێت ،سەردانی ماڵپەڕی
 www.redcrossfirstaidtraining.co.ukبکە.

