
كيفية الوقاية من الكوليرا
 ميكن الوقاية من الكوليرا من خالل الصرف الصحي الدقيق، وعالج املياه قبل الشرب أو الطهي،

 والتعامل الدقيق  مع األغذية.

الصرف الصحي
vv.يجب التأكد من بناء مرافق الصرف الصحي الطارئة على بعد 30 مترا على األقل من أي مصدر للمياه

vv.يجب التأكد من قدرة الناس على غسل اليدين بعناية بعد استخدام احلمام

vv.غسل اليدين دائما بعناية بعد استخدام املرحاض

vv.غسل اليدين قبل حتضير الطعام

 ميكن جلراثيم الكوليرا ان تنتقل أيضاعن طريق سوائل اجلسم مثل اإلسهال والقيء.

 عند رعاية املرضى، يجب ارتداء قفازات بالستيكية أو وضع األكياس البالستيكية على يديك واالستحمام 

بشكل كامل بعد األنتهاء من تقدمي املساعدة للمريض.

الطعام
 طهي الطعام جيدا واألفضل تناوله وهو ساخن.  

تعتبر األسماك واحملاريات من األسباب الرئيسية 

للكوليرا؛ يجب تناولها فقط إذا كانت مطهية 

جيدا.

vv ال تخلط األطعمة املطبوخة مع األطعمة النيئة مثل السلطات أو

املخلالت.

vv.عدم السماح للمرضى بطبخ الطعام أو حتضيره

vv غسل اخلضراوات و الفاكهة في املياه املعاجلة قبل االستخدام. وفي حال

عدم توفر املياه النقية للغسل وجب تقشير اخلضروات و الفاكهة. 

vv.عدم تناول الطعام من وعاء مشترك، حتى ال تنتقل العدوى

املوت والدفن: يجب دفن اجلثث على بعد 03 مترا على األقل من مصادر املياه. إذا كنت ممن يقوم بغسل امليت للدفن، ال تدع حزنك بجعلك تنسى أن تغتسل أو 
تستحم نفسك جيدا.

اعداد خطه للطوارئ
في حالة الطوارئ، يتم بناء مراحيض خارجيه، وذلك عن طريق حفر جور 

امتصاصيه بسيطة كحل مؤقت للتخلص من النفايات البشرية. بحيث ميكن 

 للمستخدمني استخدام وضع القرفصاء ووضع ساق على كل جانب. على ان يكون 

عمق احلفرة 5.0 متر، وميكن أن تكون طويلة كما هو مطلوب. متر واحد يكفي 

ل 4 مستخدمني. يجب أن يكون اخلندق على بعد 03 مترا على األقل 

من بئر أو مصدر آخر ملياه الشرب، وعلى األقل 6 أمتار من 

أقرب منزل. يجب عدم حفر هذه احلفر االمتصاصية في 

مكان اعلى من مصدر املياه أو في تربة املستنقعات.

يجب مراعاة عدم وصول احلفر االمتصاصية الى املياه اجلوفية. وبعد كل 

استخدام، يجب وضع غطاء من التربة فوق النفايات في احلفرة. في منطقة 

تتأثر بوباء الكوليرا، يجب وضع طبقة من الباطون او اجلير 

في احلفرة كل يوم. ملزيد من املعلومات حول تصاميم 

املراحيض، يرجى االطالع على النظافة والوقاية 

من أجل بيئة صحية.

املاء
يجب عدم شرب  املاء الغير الصالح للشرب )غيراملعالج(.

 يجب معاجلة املياه على األقل باستخدام طريقتني من اخليارات التالية:

vv الترشيح من خالل استخدام نسيج من القماش والرمال أو املواد األخرى

ومن ثم الغليان.

vv الترشيح من خالل النسيج والرمال أو املواد األخرى وإضافة

الليمون.

vv الترشيح من خالل النسيج والرمال أو املواد األخرى وإضافة

الكلور املنزلي.

vv الترشيح من خالل النسيج والرمال أو املواد األخرى واستخدام

أشعة الشمس.

vv احملافظة على نظافة حاويات املياه وعدم وضع اليدين في

مياه الشرب.



كيفية التعرف على الكوليرا
)العالمات واألعراض(

vv.الكوليرا هو شكل حاد من اإلسهال الناجم عن البكتيريا في املاء

vv .ميكن أن تنتشر الكوليرا بسرعة كبيرة وفي بعض االحيان قد  تؤدي إلى العديد من الوفيات

أعراض الكوليرا هي:
vvاإلسهال »مثل حبيبات األرز« بكميات كبيرة

vvقيء

vvتشنجات الساق

vv.ضعف عام

االسهال والقيء قد يؤديان إلى اجلفاف الشديد والصدمة. وبدون عالج، ميكن أن حتدث الوفاة في غضون ساعات. وملساعدة املجتمع على 

حتديد الكوليرا والوقاية منها، يجب أن يتعلم اجلميع كيفية:

vvتنقية املياه

vv)كيفية استخدام مرافق الصرف الصحي )املرحاض

vvإعداد الطعام في بيئة نظيفة

vvتناول محلول اجلفاف عن طريق الفم

وللوقاية من الكوليرا، يجب قراءه املنشورات التوعوية ملنع انتشار الذعر في املجتمع. مما سيسهل  معرفة ما هي الكوليرا وكيفية الوقاية 

منها. وعندها سيكون اجلميع آمن.
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كيفية عالج الكوليرا
أهم عالج للكوليرا هو شرب السوائل )محلول اجلفاف(عن طريق الفم. وباستثناء احلاالت الشديدة، فإن املضادات احليوية لن تساعد على اإلطالق. عندما يكون 

الشخص لديه إسهال شديد أو اسهال وقيء، ال تنتظر عالمات اجلفاف. يجب التصرف بسرعة.

إعطاء الكثير من السوائل للشرب مثل حساء من احلبوب او ماء أو محلول اجلفاف.

املثابرة على تقدمي الطعام للطفل املصاب أو الشخص البالغ املصاب. خصوصا األطعمة املفضلة لديه اما األطفال الرضع، فيجب احلفاظ على إعطائهم حليب الثدي 

في كثير من األحيان - وقبل املشروبات األخرى.

يساعد محلول اجلفاف على منع اجلفاف أو معاجلته. وهو ال يعالج الكوليرا أو اإلسهال، ولكنه قد يعطي وقتا كافيا للمرض لكي يختفي بنفسه.

كيفية عمل محلول اجلفاف
وفيما يلي  طريقتني لعمل محلول اجلفاف:

نصف كوب من عصير الفاكهة، او ماء جوز الهند، اضيفي املوز املهروس. حيث ان املوز يحتوي على البوتاسيوم، واالمالح املعدنية مما يساعد الشخص املريض غلى 

تناول الطعام والشراب.

إعطاء ملعقة صغيرة من هذا الشراب كل 5 دقائق للطفل املصاب، ليال ونهارا، حتى يبدأ التبول بشكل طبيعي. اما الشخص البالغ  فانه يحتاج الى 3 ليترات أو 

أكثر يوميا. 

يحتاج الطفل الصغير عادة إلى لتر واحد على األقل يوميا، أو كأس واحد بعد كل مره يتبول فيها. املواظبة على إعطاء الشراب عن طريق جرعات صغيرة. حتى لو 

كان الشخص يتقيأ، حيث ان اجلسم يحتفظ بالقليل من الشراب حتى بعد القيء .

محلول مسحوق احلبوب وامللح:. 1

مسحوق األرز هو أفضل. ولكن ميكنك استخدام الذرة املطحونة بشكل دقيق، دقيق القمح، الذرة الرفيعة، أو البطاطا املطبوخة واملهروسة.

ضعي في 1 لتر من املياه النظيفة ملعقة صغيرة من ملح الطعام 

و 8 مالعق صغيرة من مسحوق احلبوب. يوضع على نار هادئه حتى الغليان ملدة 5 إلى 7 دقائق 

لتشكيل سائل كثيف. تبريد املشروبات بسرعة والبدء في إعطائه للشخص املريض.

احلذر! تذوق الشراب في كل مرة قبل أن تعطيه للتأكد من أنه لم يفسد. ميكن أن تفسد 
مشروبات احلبوب في غضون ساعات قليلة في الطقس احلار.

محلول مصنوع من السكر وامللح.. 2

ميكنك استخدام السكر اخلام، البني أو األبيض، أو دبس السكر.

ضعي في 1 لتر من املياه النظيفة نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

و 8 مالعق صغيرة من السكر.

اخلطيها جيدا.

احلذر! قبل إضافة السكر، تذوق الشراب للتأكد من أنها أقل ملوحة من الدموع.
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استخدام الليمون

)هذه الطريقة لن تقتل جميع اجلراثيم، ولكنها أكثر أمانا من أي عالج على 

اإلطالق وميكن أن متنع العديد من حاالت الكوليرا.(

vv أضف عصير ليمونه واحده لكل لتر من مياه الشرب، لقتل جراثيم

الكوليرا.

vv.صب املاء في وعاء نظيف

استخدام ضوء الشمس

 ضوء الشمس )التطهير الشمسي ( 

يعمل بشكل أفضل في البلدان القريبة 

من خط االستواء، حيث تكون الشمس 

قوية.

امأل زجاجة بالستيكية نظيفة، أو كيس 

من البالستيك، نصف كامل باملاء، ثم 

يهز ملدة 02 ثانية. هذا يضيف فقاعات 

الهواء التي تساعد على تطهير املياه 

بشكل أسرع. ثم امأل الزجاجة إلى األعلى. ضعيها )الزجاجة( في مكان حار 

ومشمس، وحيث الناس واحليوانات لن يصلوا اليها، مثل سقف املنزل. تترك 

الزجاجة ملدة ال تقل عن 6 ساعات في الشمس الكاملة، أو ملدة 2 أيام إذا 

كان الطقس غائما.

�. احلفاظ على نظافة خزان املاء
vv تأكد من ابقاء خزان املياه نظيفا! ال تضع أي نفايات قذرة أو اليدين أو

أي شيء آخر في خزان املياه، وتصب املياه في أكواب نظيفة لالستخدام.

املياه السطحية واملياه املتسربه من األنابيب، 

والصهاريج املفتوحة واآلبار قد تكون ملوثة 

بالكوليرا واجلراثيم األخرى. وينبغي معاجلة 

هذه املياه بعناية قبل الشرب!

عندما تأتي مياه الشرب من املياه السطحية 

أو غيرها من املياه فانها من احملتمل أن تكون 

ملوثة باجلراثيم، وهناك طرق مختلفة ميكن 

تطهيرهابها مثل الغليان، التبييض، إضافة 

لليمون، واستخدام أشعة الشمس. بغض النظر عن كيفية التعامل معها فإنه 

ينبغي تسويتها وتصفيتها واال، لن يفيد العالج.

�. تسوية وتصفية املياه
vv دع املاء يصفى حتى تستقر املواد الصلبة في القعر وتكون املياه أكثر

وضوحا.

vv صب املاء من خالل مرشح مصنوع من قماش نظيف أو مرشح رمل

وفحم.

الستخدام مرشح النسيج: أستخدمي قطعة قماش نظيفة من 4 طبقات توضع  

على فم وعاء املياه النظيفة لتغطي الفم كامال. صب املاء ببطء في اجلرة 

النظيفة من خالل القماش. بعد استخدام القماش، يغسل جيدا ويوضع في 

الشمس ليجف، أو يطهر القماش مع استخدام الكلور لقتل اجلراثيم.

�. تطهير املياه
الغليان

vv إجعل املاء تصل لدرجة الغليان ملدة

دقيقة واحدة.

vv.صب املاء في وعاء نظيف وتركه ليبرد

استخدام الكلور عن طريق اضافة قطرتني 

من الكلور املنزلي لكل لتر ماء للقضاء على 

جميع اجلراثيم.

vv للحصول على كميات أكبر )5 غالون

أو 20 لترا(، أضف ملعقة صغيرة من 

الكلور املنزلي.

vv تخلط جيدا مع املاء وتترك ملدة ال تقل عن 2 ساعة )بني عشية

وضحاها هو أفضل( قبل االستخدام.

vv.تخزن املياه املعاجله في وعاء نظيف

vv2 قطرات من الكلور املنزلي لكل 1 لتر  

vv4 لترات 8 قطرات من الكلور املنزلي لكل 1 غالون أو  

vv.لكل 5 جالون أو  20 لتر نصف ملعقة صغيرة من الكلور املنزلي

vv.5 مالعق صغيرة من الكلور املنزلي لكل 200 لتر 

كيفية جعل املياه آمنة للشرب والطبخ:
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