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தகவல் பிரசுரம் „உங் கள் பிள் ளளயின் வகுப் பில்
தளலப் பபன் உள் ளதா!“
முக் கி யமானளவ சுருக் க மாக




யாருக் கு ம் தலைப் பபன் வரைாம் – நாம் இலைந் து அவற் லறத் ததாலைப் பபாம்
விலரவிை் லகயாளுவது பாடசாலை சுற் றுவட் டத் தி ை் ததாற் றுவலத தடுக் கு ம்
பபன் ததாற் ளற கண்டுபிடிப் பதும் , சிகிச்ளசயும் தபற் பறாரின் தபாறுப் பு
 உங் கள் பிள் லளலயயும் , ஏலனய குடும் ப அங் கத் தி னலரயும் இன் பற பரிபசாதியுங் கள் (கீபே
பார்க் க )
 தலைப் பபலன நீ ங் கள் கை் டாை் , பின் பக் க த் தி ை் உள் ள அறிவுறுத் த லின் படி உடபன
சிசிச்லசலய பமற் தகாள் ளுங் கள்



தலையிை் உயிருடன் பபன் கள் உள் ள பிள் லளகள் , தலைப் பபன் மருந் து டன் தவற் றிகரமாக
சிசிலசலய பமற் தகாை் ட பின் னபர மீை்டும் பாடசாலைக் கு தசை் ை முடியும் .

தளலப் பபனின் பதாற் றமும் , வாழ் க் ளகக் காலமும்




முட்ளடகள் („ஈர்“ , தசத் து இருந் தாை் சாவீர்) தலைமயிரிை் ஓட் டி ப் பி டித் தி ருக் கு ம் . அலவ தசாடுகு பபாை
இருக் கு ம் , ஆனாை் அகற் ற முடியாதிருக் கு ம் .
தலைப் பபன் கள் தலைமயிரின் நிறத் லத ஒத் தி ருக் கு ம் அத் து டன் தவளிச்சத் தி ற் கு தப் பி ஓடும் .
கவனமாகப் பார்க் கு ம் பபாது காய் ந் த தலைமயிரிை் பபன் கலள கை்ைாை் பார்க் க முடியும் . (ஈரமான
தலைமயிரிை் பரிபசாதிப் ப தற் கு கீபே பார்க் க ).

தளலபபன் , ஈர் மற் றும் சாவீர் ஆகியவற் ளற கண்டுபிடிக் க சரியான நளடமுளற
(சீப் பால் பரிபசாதிப் பது)
1. தலைலய ஈரமாக் கு ங் கள் .
2. தகாை் டிசன் எனப் ப டும் திரவத் லத ஈரமான தலைமயிரிை் பரவைாக தாராளமாகப் பூசுங் கள் .
3. குேப் பி ய தலைமயிலர நன் றாக வாருங் கள் (தூரிலக/சீப் பு )
4. தலைமயிலர பிரித் து ப் பிரித் து பபன் சீப் பாை் தலைமயிரின் அடியிை் இருந் து நுனி வலர
வாருங் கள் .

படம் : ஈரமான தலைமயிலர பபன் சீப் பாை் தலைமயிரின் அடியிை்
இருந் து நுனி வலர வாருவது

5. தலைலய வரிய பின் னர் பபன் சீப் லப ஒரு தவள் லளக் கடதாசியிை் (உதாரைமாகச் சலமயை்
கடதாசியிை் ) தட் டி பபன் மற் றும் ஈர் உள் ளதா என பாருங் கள்
6. தலைமயிலர நன் றாக கழுவுங் கள் .

பதளவகளுக் கு ஏற் ப தளலவாரும் மற் றும் சிகிச்ளசக் குரிய திட்டம்
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அனுபவவிதி: 4 கிழளமகளில் 7 தரம் தளலவருவது! தலைப்பபன் கள் உயிருடன் காைப்பட்டாை் மட்டுபம
பபன் மருந்லத உபபயாகிக்கவும் .

Hedrin மற் றும் Paranix „Spray“ ஆகிய மருந்துகள் விபசட சக்திவாய் ந்தலவ. இம் மருந்துகலளயும் , பபன்
சீப்லபயும் மருந்துக்கலடகளிை் தபற் றுக்தகாள் ளைாம் . கர்ப்பகாைத்திை் , பாலுட்டும் பநரம் மற் றும் சிறு
பிள் லளகளுக்கு: மருந்துடன் உள் ள தகவற் துை்லட கவனிக்கவும் .
பமைதிக தகவை் களுக்கு www.gef.be.ch; www.lausinfo.ch.

தளலவாரும் மற் றும் சிகிச்ளசக்குரிய அட்டவளண
1.நாள்

சரிபார்த் த ல் : சீப் புடன் (1ம் பக் க த் ளதப் பார்க் க வும் )
அ : தலைப் பபன் இருந் தாை் பபன் மருந் லத (உதாரைம் : Hedrin மற் றும் Paranix „Spray“ )
உபபயாகிப் ப துடன் , தலைலய வாரவும் .
ஆ : ஈர் அை் ைது சாவீர் மட் டு ம் இருந் தாை் , தலைவாரி அகற் றவும் (பபன் மருந் து
இை் ைாமை் ).
இ : தலைப் பபபனா அை் ைது ஈர் மற் றும் சாவீர் காைப் ப டாவிட் டாை் , உடனடி
நடவடிக் லக பதலவயிை் லை (ஆனபபாதும் 7நாட்க ளின் பின் தலைவாரிப்
பார்க் க பவை்டும் !).

3.நாள்

7.நாள்

அ+ஆ : மீதமுள் ள தலைப் பபனுடன் ஈர், சாவீர் அை் ைது ஈர் மற் றும் சாவீர் ஆகியவற் லற
தலைவாரி அகற் றவும் .(சீப் பாை் பரிபசாதிப் ப து)

அ: இரை் டாம் தரம் பபன் மருந் லத பாவிப் ப துடன் , தலைப் பபன் மற் றும் ஈர்
ஆகியவலற தலைவாரி அகற் றவும் .

ஆ: மீதமுள் ள ஈர் அை் ைது புதிய ஈர் மற் றும் சாவீர் ஆகியவற் லற தலைவாரி
அகற் றவும் .

இ: சீப் பாை் பரிபசாதிப் ப து
10.நாள்
14. நாள்

அ+ஆ : சீப் பாை் பரிபசாதிப் ப து

-

21. நாள்
28. நாள்

இன் னும் தலைப் பபன் (அை் ைது புதிதாக) காைப் ப ட் டாை் : அட் டவலையின் 1ம் நாளிை்
அ விை் ததாடங் கவும் „பபன் மருந் லத உபபயாகிப் ப துடன் தலைவாரி அகற் றவும் „.
தலைப் பபபனா அை் ைது ஈர் மற் றும் சாவீர் காைப் ப டாவிட் டாை் , சிசிலசலய நிலறவு
தசய் யவும் .

புதிய ததாற் றுக் கு சத் தி யம் உள் ளதாை் ததாடரும் 2 கிேலமகளுக் கு சீப் பாை்
பரிபசாதிப் ப தலத தசய் யபவை்டும் (1xகிேலமக் கு ).

இரை்டு கிேலமகள் Hedrin பாவித் த பின் னரும் ததாடர்ந் து உயிருடன் தலைபபன் காைப் ப ட் டாை் , கீே்
குறிப் பி ட்டு ள் ள துலறசார் வை் லுனர்க ளுக் கு அறிவிக் க வும் . அவர்க ள் உங் களுக் கு
ஆபைாசலனயளிப் பார்க ள் !

முக் கி யமனளவ

• பபன் ததாற் றியுள் ளலத பமலும் ததாற் றாது தடுக் க உடனடியாக சுற் று வட் டாரத் தி ற் கு

ததரிவிக் க வும் : பாடசாலை, பிள் லளகள் பராமரிக் கு ம் இடம் , சிபநகிதர்க ள் பபான் றலவ.

• கிேலமயிை் 1 தரம் குடும் ப உறுப் பினர்க ள் அளனவரும் பபன் சீப் பாை் பபலன பரிபசாதிக் க வும் .
• சீப் பு கள் , துரிலககள் , தலைமயிருக் கு பாவிக் கு ம் கிளிப் பு கள் பபான் றவற் லற10 நிமிடங் கள் சூடான
(60° C) சவர்க் கார நீ ரிை் பபாடவும் .

• நீ ளமான தலைமயிலர ஒன் றாகக் க ட் டவும் (தலைமயிருடன் தலைமயிர் பநரடியாக ததாடாமை்
இருப் ப தற் கு).

• பமைதிக நடவடிக் லககள் பதலவயிை் லை, தலையிை் கவனம் தசலுத் து ங் கள் !
• நை் ை தடுப் பு முலற: பிள் லளகளின் தலைலய கிேலமக் கு 1 தரம் தகாை் டிசன் எனப் ப டும்
திரவத் லத ஈரமான தலைமயிரிலிட்டு , பபன் சீப் பாை் வாரி முற் கூட் டி பய பரிபசாதிக் க வும் .

பகள் விகள் இருந்தாை் உங் களுக்கு பதிைளிக்க:
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