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قليل من مخاطر أسباب الوفاة املرتبطة بالنوم من 
خالل توفري مكان آمن لنوم طفلِك

ضعي رضيعِك عىل ظهره يف جميع أوقات النوم والقيلولة ويف الليل

حاميت تقول إنه يجب أن 
ينام عىل بطنه حتى ال 

يختنق ... هل هذا صحيح؟

سؤال جيد! 
ال، ينام الرّضع بشكل
 آمن عىل ظهورهم. 

يستطيع الرّضع التخلص
 من السوائل بأمان أكرث 

عندما يكونوا عىل
 ظهورهم.

 يجب أن ينام الرّضع عىل مرتبة صلبة يف فراش أطفال بدون بطانيات أو ألعاب

أليست 
مرتبة فراش 

األطفال 
صلبة جداً؟

وهل ستشعر 
بالربد؟

املرتبة الصلبة مع مالءة مثبتة يف 
فراش األطفال أو منامة مزودة 
باللعب هي األفضل واألكرث أماناً.

إنها تحتاج فقط إىل
 طبقة مالبس أكرث مام 
تحتاجه أنت لتظل دافئة.

ضعها يف منامة أو
      استخدم مالبس داخلية

      من قطعة واحدة تحت 
مالبس النوم.

ساعدي رضيعِك عىل النوم بأمان

النوم

بأمان



 SafeSleepNC.org

ال ينصح بالنوم مع رضيعِك - شاريك الغرفة وليس فراشك

كيف 
سأرضعها إذا 
مل تكن نامئة 

بجواري؟

إحدى األفكار
 املمكنة هي وضع 
فراشها بالقرب من 

فراشِك بحيث ميكنك 
الوصول إليها بسهولة 
للرضاعة أثناء الليل ثم 

إعادتها إىل فراشها.

األرائك والكرايس املريحة ليست مكاناً آمناً لرعاية رضيعك عندما تشعرين بالنعاس

ماذا لو غلبني 
النعاس وأنا مع 

رضيعي؟

هل من األفضل 
أن أطعمه عىل 
أريكة أو كريس 

مريح؟

إذا منِت، ضعي 
رضيعك يف مكان 

نومه مبجرد 
استيقاظِك.

ميكن أن يساعد ضبط 
املنبه أيضاً يف تجنب ذلك.

من األكرث أماناً أن تعتني 
برضيعِك يف فراشِك بدون 

وجود فرشات ضخمة.

احِم رضيعِك من الدخان واألبخرة

هل يجوز يل 
تدخني السجائر 
اإللكرتونية يف 
وجود رضيعي؟

ماذا لو كنت 
أتناول دواءاً 

يجعلني أشعر 
بالنعاس؟

يجب إبعاد جميع أنواع 
الدخان واألبخرة عن 
رضيعك ومكان نومه.

ميكن أن تزيد 
املواد الكيميائية 
من خطر وفاة 
رضيعِك أثناء  

النوم.

استخدام املواد
 الخاضعة للرقابة أو

 تناول األدوية التي تجعلِك 
تشعرين بالنعاس يجعل 

النوم مع رضيعِك أكرث       
         خطورة.

شاريك الغرفة
وليس الفراش.

 -QUIT-NOW أو رقم الهاتف QuitlineNC.com بحاجة اىل مساعدة يف االقالع عن تدخني التبغ؟ اتصل باملوقع اإللكرتوين

تحتاج مساعدة تتعلق بتعاطي املواد املراقبة؟ اتصل باملوقع اإللكرتوين AlcoholDrugHelp.com أو رقم الهاتف 
1-800

1-800-688-4232
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