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دانش خود را درمورد
ایمنی کودکان امتحان کنید

هرست بازبینی ایمنی
در خانه

Test your Child Safety IQ

Home Safety Checklist

کدامیک از گیاهان زیر سمی هستند؟
الف) سرخس بوستونی
ب) گیاه سجافی
ج) دیفن باکیا
کدامیک از علت های زیر در کانادا بیشتر موجب بستری
شدن کودکان زیر پنج سال در بیمارستان می شود؟
الف) افتادن
ب) مسمومیت
ج) سوختگی
کدامیک از علت های زیر بیشتر موجب مسمومیت
مهلک در بین کودکان خردسال می شود؟
الف) داروها
ب) مواد تمیز کننده
ج) گیاهان

برنامه پیِشگیری از مصدومیت بیمارستان
کودکان  BCمی باشد
604-875-3273
1-888-331-8100
www.bcchildrens.ca/safestart

آیا می
دانستید؟
 ...که بیشتر مصدومیت ها
برای کودکان زیر  5سال
در محیط خانه اتفاق می افتند؟

جواب ها 1 :ج 2 ،الف 3 ،الف

برای همه نیازهای کودک ایمن سازی خود
و دریافت توصیه کارشناسی ،از ایستگاه
ایمنی ( )Safety Stationکه برنامه ای
از سوی  Safe Startمی باشد دیدن کنید.
www.bcchildrens.ca/safetystation

برنامه پیشگیری از مصدومیت بیمارستان کودکان BC
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فهرست بازبینی ایمنی در خانه
آشپزخانه

l lصندلی ها و چهارپایه پله دار به فاصله دوری از
پیشخوان ،ظرفشوئی ،مایکروویو و اجاق قرار داشته
باشند.

l lکارد ،قیچی و سایر ابزار تیز در یک کشوی قفل شده
باشند.

l lاز شعله های عقبی اجاق برای آشپزی استفاده شود و غذا
و نوشابه های داغ به فاصله دوری از لبه میز و پیشخوان
قرار داشته باشند.

l lسیم وسائل برقی خانگی در دسترس نباشد.

l lکیسه های پالستیکی و اقالم خوراکی که آنقدر کوچک
هستند که موجب خفگی می شوند در دسترس نوزادان و
کودکان نوپا نباشند.
l lمواد تمیزکننده خانگی ،دارو ،ویتامین و سایر
مواد سمی در کمد قفل شده باشند.
l lکپسول اطفای حریق در محل مناسبی گذاشته
شده باشد.

حمام

l lدارو ،لوازم آرایش و مواد تمیزکننده در یک کمد داروی
ال از دسترس کودک به دور
قفل شده قرار داده شده یا کام ً
باشند.
l lپریزهای برق زمینی شده و پوشش محافظ کامل
داشته باشند.
l lسشوار دستی ،اتوی مو و سایر وسائل برقی از
پریز کشیده شده و در دسترس کودکان نباشند.

l lکفپوش یا چسبنده های ضدلیزخوردن در وان حمام قرار
داده شده باشند.

l lاز حلقه حمام یا صندلی حمام استفاده نشود.

l lدمای آبگرم کن به  49درجه سانتی گراد یا  120درجه
فارنهایت پایین کشیده شده باشد.

اتاق کودک

l lتخت کودک در وضعیت خوبی باشد ،بعد از سال 1986
ساخته شده و برای فراخوان کنترل شده باشد.
l lتخت و تخت کودک به فاصله زیادی از پنجره قرار داده
شده باشد.

l lتشک به طور چسبان بدون هرگونه شکاف قرار گرفته تا از
گیر کردن یک سر کوچک جلوگیری شود.

l lکمد کشو دار به طور محکم ثابت شده باشد.

l lپنجره و درهای کشویی در حد  4اینچ یا کمتر
قفل شده باشند.

l lگیاهان سمی خانگی برداشته شده باشند.

l lسیم کرکره و پرده در ارتفاع زیاد گره زده
شده باشد.

l lمبلمان (میز کنار مبل ،کاناپه) از پنجره فاصله زیادی
داشته باشند.

l lکفپوش ضدلغزش در زیر قطعات فرش گذاشته شده باشد.

l lمحصوالت عوض کردن پوشک (سنجاق ،پودر ،دستمال
تمیز کردن ،روغن و غیره) در دسترس نوزادان و کودکان
خردسال نباشند.

در محیط خانه

l lکمد اسباب بازی سوراخ های هواگیر
و یک سرپوش داشته باشد که بتوان از
داخل باز کرد.

l lسیم های برق به طور ایمن قرار داده شده و
در دسترس نباشند.

l lسیم کرکره و پرده در ارتفاع زیاد گره
زده شده باشد.

l lچراغ های شب به شکل اسباب بازی نبوده و در سرپیچ
های به ارتفاع زیاد و به دور از مالفه ،پرده و اقالم آویزان
قرار داده شده باشند.
l lدر داخل تخت فرزندتان الیه نرم ضربه گیر ،بالش ،لحاف
پنبه ای نازک ،لحاف یا اسباب بازی نباشد.

اتاق نشیمن

l lتلویزیون و سایر اثاثیه سنگین به طور محکم ثابت شده
باشند.

l lگوشه ها و لبه های تیز میزها با بالشتک نرم پوشانده شده
باشند.
l lحفاظ ایمنی ثابت به دور شومینه و اجاق چوبی قرارداده
شده باشد.

l lدر اتاق خواب و راهروها در هر طبقه
دودیاب نصب شده و باتری ها به طور مرتب
کنترل بشوند.

l lاشیاء کوچک که ممکن است موجب خفگی شوند از
اطراف کودک برداشته شده باشند.

l lدر باالی راه پله دروازه ای برای محافظت قرار داشته
باشد که به طور ثابت به دیوار محکم شده است.

l lپوشش دستگیره بر روی دستگیره های در گذاشته شده
باشد تا کودک نتواند درها را به سوی محل های ناامن
باز کند.

l lفرزند شما بداند که در وضعیت اورژانس چطور تقاضای
کمک کند.

l lفرزند شما اسم کامل ،نشانی و شماره تلفن
خودش را به همراه اسم شما بداند.

l lبرکه و استخر شنا به طور کامل با حصار و
یک دروازه ایمنی قفل دار احاطه شده باشد
(بین خانه و استخر).

l lکبریت و شروع کننده آتش در دسترس کودکان نباشد.
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برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفاً با  Safe Startبه شماره  604-875-3273یا  1-888-331-8100تماس گرفته یا از  www.bcchildrens.ca/safestartدیدن کنید.

