
السالمة

اجعل منزلك آمًنا من أجل طفلك

حافظ عىل سالمة طفلك يف أثناء الطعام

أطبخ عىل الشعالت الخلفية للموقد، وابِق  •

مقابض األوعية بعيدة عن متناول طفلك.

ابق السوائل الساخنة واألطعمة الساخنة  •

بعيدًة عن حافة الطاولة أو سطح املطبخ.

اخرت مقعًدا مرتفًعا له حزام أمان،  •

واستخدم الحزام يف كل مرة يجلس فيها 

طفلك يف املقعد.

 الوقاية هي العامل األهم يف الحفاظ 

عىل سالمة طفلك.

ضع جميع األدوية والفيتامينات  •

واملنظفات املنزلية واملواد الكياموية 

األخرى يف خزانة عالية مغلقة، وابق 

القّداحات وأعواد الكربيت واألشياء 

الحادة واألجهزة الكهربائية بعيًدا عن 

الطفل. متناول 

ثبّت جميع املكتبات واألجهزة الثقيلة  •

وقطع األثاث الثقيلة األخرى إىل الحائط.

ابق جميع املنافذ الكهربائية مغطاة  •

واربط األسالك الكهربائية.

تحدث معظم إصابات صغار األطفال يف املنزل. 

افحص منزلك باستمرار، انظر إىل منزلك بعينّي 

طفلك ملعرفة ما هي األشياء التي قد تشّكل 

خطرًا.

يبدأ طفلك يف اإلكثار من حركته عندما يبلغ 

شهره السادس. ابحث عن األخطار املحتملة 

يف منزلك وأزلها، ستتغري تلك األخطار كلام 

كرب طفلك وزادت قدرته عىل فعل املزيد من 

األشياء. 

اجعل منزلك مكانًا آمًنا لالستكشاف

ضع بوابات أمان يف أعىل األدراج وأسفلها. •

قم بتقصري حبال الستائر والستائر العامتة 

وإزالة جميع األربطة من املالبس، فقد 

يختنق األطفال بسببها.
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حافظ عىل سالمة طفلك يف أثناء النوم

ضع الطفل الرضيع عىل ظهره دامئًا  •

عند النوم، سواء خالل الليل أو يف أثناء 

القيلولة. ضع الرضيع عىل ظهره للنوم 

منذ والدته.

استخدم املهد الذي يستويف رشوط  •

السالمة الكندية الحالية حرًصا. يجب أن 

يكون قياس الفراش مناسبًا لحجم املهد 

دون أي فراغات من أي جانب، كام يجب 

استخدام الرشاشف التي تثبّت بإحكام 

عىل الفراش وإبقاء األلعاب وأغطية 

الرسير الفضفاضة خارج املهد، فإن أي 

غرض زائد قد يزيد من خطر تعرّض 

الرضيع لألذى أو االختناق.

ضع مهد الرضيع يف غرفتك لينام فيه  •

خالل األشهر الستة األوىل. ميكنك النوم 

عىل رسير منفصل أو عىل فراش بجانب 

مهد الرضيع. فمن غري اآلمن مشاركة 

الرضيع مكان النوم كالفراش أو األرائك أو 

الفراش األريض، حيث أن مشاركة الفراش 

قد تسبب متالزمة موت الرّضع املفاجئ 

)SIDS( واالختناق.

ابق طفلك نظيًفا وآمًنا

تأكد من أن بإمكانك اإلمساك بطفلك  •

عندما يتواجد يف املياه أو بالقرب منها، 

فاملسافة التي تفصلك عنه ال يجب أن 

تزيد عن ذراع. كام يجب أن تأخذ طفلك 

معك إن كان عليك مغادرة الغرفة ألي 

سبب كان. 

إن ترك الرضيع مبفرده يف املغطس ليس  •

آمًنا، حتى لو لثواٍن معدودة.

ابق يدك دامئًا عىل طفلك يف أثناء تغيري  •

الحفاضات أو املالبس عىل طاولة التغيري.

حافظ عىل سالمة طفلك يف أثناء اللعب

ابق اللُعب الصغرية واألشياء الصغرية  •

األخرى بعيدة عن متناول طفلك الرضيع، 

فقد تتسبب يف اختناقه.

تفّحص حجم ألعاب طفلك، فإذا كانت  •

إحدى اللعب أو أي من أجزائها تتسع يف 

أنبوب مناديل الحامم، فهي أصغر من 

أن يُسمح لطفلك اللعب بها قبل عمر 3 

سنوات. يجب اختيار األلعاب املناسبة 

لعمر طفلك.
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