
KinderKinder النص: جيزا فريتس، إدارة التحرير

الرسوم التوضيحية آنا-لينا كولري

كلام ارتفع مؤرش األشعة فوق البنفسجية، 
زاد خطر حروق الشمس. ميكنك العثور عىل 

www.bfs.de :املعلومات من خالل

توفر الغيوم حامية خادعة: فعندما تكون 
السامء ملبدة بالغيوم، يخرتق الجلد ما يصل إىل 

80 يف املائة من األشعة فوق البنفسجية.

األماكن املظللة: توفر األشجار، واألرشعة الشمسية، 
واملظالت الحامية. ويُعد التعرض ألشعة الشمس 
املبارشة بالنسبة إىل األطفال حتى عام واحد من 

املحرمات. وأيًضا لألطفال األكرب سنًّا: يجب تجنب 
أكرب قدر ممكن من الشمس الحارقة.

باإلضافة إىل ذلك: كرميات الوقاية 
 من أشعة الشمس

يتم وضع كرميات الوقاية من الشمس عىل 
جميع األجزاء املكشوفة من الجسم. يقوم 
اآلباء بوضع الكريم ألطفالهم قبل الذهاب 

لرياض األطفال. وستتم إعادة وضع الكريم يف 
رياض األطفال.

الجبني، واألذنان، واألنف، 
والشفتان، والذقن، والكتفان، 
والجزء الخلفي من القدَمني 

جميعها مبثابة „رشفات 
شمسية“ – فيجب دهنها 

بالكريم جيًدا للغاية
 اختيار عامل الحامية 

 من أشعة الشمس ذي 
درجة عالية 

)عامل الحامية من أشعة 
الشمس 50( 

 مقاوم للامء ودون مواد 
عطرية أو مواد حافظة

الكثري يساعد كثريًا – 
وضع كريم الحامية من 

أشعة الشمس بكثافة 
وانتظام ٍ

ميكنك تنزيله من خالل املوقع التايل:

www.kinderkinder.dguv.de

جلد األطفال أكرث حساسيًة بكثري من جلد البالغني.

ويجب أن يكون محميًّا من أشعة الشمس بشكل جيّد جًدا.

الوقاية من خالل املالبس 
الوقاية من أشعة الشمس من خالل املالبس 

فعالة وسهلة. تغطي مالبس الوقاية من 
الشمس أكرب جزء ممكن من الجسم.

ويف حالة ارتداء مالبس الوقاية من 
الشمس الخاصة، انتبه إىل ختم الفحص 

.“UV-Standard 801„

مهم: تجنب أشعة الشمس يف فرتة 
منتصف النهار بني الساعة 11 صباًحا 

و3 مساًء بقدر اإلمكان.

طاقية أو وشاح مع مظلة 
وحامي الرقبة. الوجه، 

والرقبة، واألذنان جميعها 
حساس بشكل خاص.

قميص بأكامم طويلة 
أو يت شريت

األقمشة املنسوجة بشكل 
غري متسع ومفصلة بطريقة 

واسعة

لرسوال الطويل أو التنورة 
الطويلة بقدر اإلمكان

األحذية التي تغطي القدم 
إىل حد كبري - مبا يف ذلك 
الجزء الخلفي من القدم 

والكعب

النظارات الشمسية إذا كانت فقط ضد الكرس، 
فهي تتمتع بحامية من األشعة فوق البنفسجية 

ذات 400 وتطابق معيار االتحاد األورويب 12312-1.

الوقاية من أشعة الشمس – فلنكن حذرين!
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