
ما هي البيئة اآلمنة للنوم?
توضح الصورة أدناه بيئة نوم آمنة للرضع.

استخدم سطًحا ثابتًا ومسطًحا للنوم 
، مثل مرتبة يف رسير أطفال آمن*، 

ومغطى مبالءة مالمئة.

ال تضع الوسائد أو البطانيات أو جلد الغنم أو مصدات 
رسير األطفال يف أي مكان يف منطقة نوم طفلك.

احتفظ باألشياء الناعمة واأللعاب والفراش الفضفاض 
بعيًدا عن منطقة نوم طفلك. تأكد من عدم تغطية رأس 

الطفل.

ألبس طفلك مالبس النوم، مثل البطانية 
التي ميكن ارتداؤها. ال تستخدم بطانية 

فضفاضة، وال تفرط يف االغطية.

ال تدخن أو تسمح ألي 
شخص آخر بالتدخني حول 

طفلك.

ضع طفلك دامئًا عىل ظهره عند 
النوم ليال وأثناء القيلولة. 

منطقة نوم الطفل تكون يف 
نفس الغرفة بجوار مكان نوم 

الوالدين.

يجب أال ينام الطفل يف رسير بالغ 
أو عىل أريكة أو عىل كريس مبفرده 

أو معك أو مع أي شخص آخر.

 .)CPSC, Consumer Product Safety Comission( يوىص باستخدام رسير أو رسير أطفال أو رسير محمول أو حيز للعب تتبع معايري السالمة الخاصة بلجنة سالمة املنتجات االستهالكية *
.http://www.cpsc.gov عىل 2772-638-800-1 أو CPSC للحصول عىل معلومات حول سالمة رسير األطفال، اتصل بـ
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تجنبي املنتجات التي تتعارض مع توصيات النوم 
اآلمن، خاصة تلك التي تدعي أنها متنع أو تقلل 

من مخاطر املوت املفاجئ للرضع.

ال تستخدمي أجهزة مراقبة القلب أو التنفس يف 
املنزل لتقليل مخاطر متالزمة موت الرضع املفاجئ.

امنحي طفلك الكثري من الوقت مستلقيا عىل بطنه 
عندما يكون مستيقظًا وعند جود شخص يراقبه.

 ضع الطفل دامئًا عىل ظهره للنوم ليال وعند الغفوة  
لتقليل مخاطر متالزمة موت الرضع املفاجئ.

استخدم سطًحا ثابتًا ومسطًحا للنوم مثل مرتبة يف رسير 
أطفال يتبع معايري السالمة*، مغطى مبالءة مثبتة مع 

عدم وجود فراش آخر أو اشياء ناعمة يف منطقة النوم.

شارك غرفتك مع الطفل. أبِق طفلك يف غرفتك قريبًا من 
رسيرك، ولكن عىل سطح منفصل مخصص لألطفال 

الرضع، بحيث يكون مالمئا للسنة األوىل للطفل، ولكن 
عىل األقل خالل األشهر الستة األوىل.

ال تضع األشياء الناعمة أو األلعاب أو مصدات رسير 
األطفال أو الفراش الفضفاض تحت الطفل أو فوق 

الطفل أو يف أي مكان يف منطقة نوم الطفل.

لتقليل مخاطر متالزمة املوت املفاجئ للرضع، يجب عىل 
النساء ما ييل:

احصلي على رعاية منتظمة قبل الوالدة أثناء 
الحمل.

تجنبي التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي 
الماريجوانا أو العقاقير غير المشروعة أثناء 

الحمل أو بعد والدة الطفل.

ال تدخني أثناء الحمل، وال تدخني أو تسمحي بالتدخني 
حول طفلك أو يف بيئة طفلك.

فكري يف إعطاء طفلك مصاصة عند القيلولة او يف حال 
النوم القلق لتقليل مخاطر متالزمة موت الرضع 

املفاجئ.

ال تدعي طفلك يسخن بشدة أثناء النوم.

اتبعي إرشادات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن 
لقاحات طفلك والفحوصات الطبية املنتظمة.

http://safesleepforme.org :املوقع االلكرتوين

®Safe to Sleep :مقدمة برعاية:
https://safetosleep.nichd.nih.gov

أرضعي طفلك لتقليل مخاطر متالزمة موت الرضع 
املفاجئ.للرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد 

الصحية لألم والطفل.إذا كنت تنامني أثناء إرضاع 
الطفل أو تهدئته يف رسير بالغ، ضعيه يف منطقة 

نوم منفصلة مبجرد استيقاظك.

النوم اآلمن لطفلك
الحد من مخاطر متالزمة موت الرضيع املفاجئ )SIDS, Sudden Infant Death Syndrome( واألسباب األخرى 

املرتبطة بالنوم لوفاة الرضيع

* يوىص باستخدام رسير أو رسير أطفال أو رسير محمول أو حيز للعب تتبع معايري السالمة الخاصة 

 .)CPSC, Consumer Product Safety Comission( بلجنة سالمة املنتجات االستهالكية

للحصول عىل معلومات حول سالمة رسير األطفال، اتصل بـ CPSC عىل 2772-638-800-1 أو 

.http://www.cpsc.gov


