
عالج  برنامج 
منه والوقاية  الجرب 

من يجب عالجه ؟
من الرضوري أن يتّم عالج كل شخص كان يف اتصال مبارش معك )الغرف، األماكن املشرتكة( يف وقت 

واحد.

ملاذا يجب عليك تناول جرعتني من الدواء؟

الجرعة األوىل

الجرعة الثانية

الجرعة األوىل 
تقتل الطفيليات 

البالغة

الجرعة الثانية 
تقتل البويضات 

املفقوسة

Arabe



تناول جرعتك األوىل من 
الدواء

اليوم 1

قم بغسل مالبس ورشاشف 
وُفَوط الثالثة أيام األخرية 

التاريخ، الساعة

نظّْف كل غرفة جلوس 

قم بفتح النافذة

يجب عىل الجميع أن يخرج من الحجرة وال 
يدخلها أحد خالل 8 الثامن ساعات التي تيل 

التنظيف.

نظّْف باملكنسة 
الكهربائية

60°

قم بغسل جسمك 
وشعرك 

 قم بقص أظافرك
)اليدين والرجلني(

 البس مالبس
نظيفة 

نظيف

8 ساعات بعد أخذ الدواء:

+

قم بإعداد أغراضك

اليوم 0

اغسل مالبسك وفَوطك 
عىل 60 درجة مئوية 

قم بوضع مالبسك النظيفة 
داخل كيس

قم برّش مالبسك وأحذيتك 
التي ال ميكن غسلها يف 

الغّسالة

نظيف

60°

أترك هذه املالبس واألحذية 48
يف أكياس ملدة 48 ساعة

ساعة



تناول جرعتك األوىل من 
الدواء

اليوم 14

قم بغسل مالبس ورشاشف 
وُفَوط الثالثة أيام األخرية 

التاريخ، الساعة

نظّْف كل غرفة جلوس 

قم بفتح النافذة

يجب عىل الجميع أن يخرج من الحجرة وال 
يدخلها أحد خالل 8 الثامن ساعات التي تيل 

التنظيف.

نظّْف باملكنسة 
الكهربائية

60°

قم بغسل جسمك 
وشعرك 

 قم بقص أظافرك
)اليدين والرجلني(

 البس مالبس
نظيفة 

نظيف

8 ساعات بعد أخذ الدواء:

+

كل يوم 

كل أسبوع

نظّْف بانتظام غرفة الجلوس 
باملكنسة الكهربائية 

توصيات

قم بأخذ دّش

قم بغسل شعرك 
بواسطة شامبو 

 قم بقص أظافرك
)اليدين والرجلني( 

قم بغسل املالبس 
والُفَوط والرشاشف 

والغطاء

قم بلباس مالبس داخلية 
نظيفة 

60°

مرتني يف األسبوع



الجسم

ترتيب األغراض

 نصائح من أجل 
جيدة نظافة 
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غسل يديك
قبل األكل  

بعد ذهابك إىل املرحاض  

قم بوضع غسيلك املتسخ يف كيس لفصله 
عن غسيلك النظيف

وسخ


