
السالمة

ملاذا يحتاج األطفال إىل الكبار 
للمحافظة عىل سالمتهم؟

ال ميّيز األطفال دامئًا الفرق بني ما هو  •

مسٍل وما هو خطري، فهم ال يفّكرون أو 

يترّصفون كالكبار، وال ميلكون رد فعل 

تجاه الخطر كالكبار.  

 قد يصاب األطفال باألذى يف طرفة 

عني، لذا فهم بحاجة ملساعدتك يف 

البقاء آمنني.

راقب منو طفلك عن كثب، قد تفاجأ  •

عندما يبدأ بفعل يشء جديد. عندما تعلم 

ما ميكن لطفلك فعله وما املتوقع منه يف 

كل مرحلة عمرية ستساعده يف تفادي 

اإلصابات الخطرية. 

يحب األطفال الحركة والنشاط كام أنهم  •

بحاجة إليها، فهم بحاجة إىل االستكشاف 

حتى يتعلّموا وينموا.

يعيش األطفال يف عامل ليس آمًنا دامئًا،  •

فكثري من األشياء املتعارف عليها ُصّممت 

من دون أخذ سالمة األطفال يف الحسبان، 

فهي آمنة للكبار دون الصغار.

يكرب األطفال ويتغرّيون برسعة، فهم  •

يتعلّمون مهارات جديدة ومختلفة طوال 

الوقت، لذا فهم بحاجة إىل حامية إضافية 

يف أثناء مامرستهم للمهارات الجديدة. 
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كن مستعًدا إذا تعرّض طفلك لألذى.  •

احتفظ بحقيبة إسعافات أولية يف منزلك 

ومنزل األشخاص املسؤولني عن رعاية 

طفلك. شارك يف تدريب محّدث حول 

اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي 

الرئوي. أعّد قامئة بأرقام الهواتف التي 

يجب االتصال بها يف حاالت الطوارئ 

وضعها بجانب الهاتف. أضف رقم مركز 

مكافحة السموم إىل القامئة.

ابق قريًبا من طفلك. تقع الكثري من  •

اإلصابات عندما ال يكون الوالدان أو 

مقّدم الرعاية بقرب الطفل، لذا ابق عىل 

مقربة من الطفل الصغري حتى يكون 

بإمكانك الوصول إليه رسيًعا إذا تعرّض 

للخطر. إذا مل يبلغ طفلك عامه األول 

بعد، ابق شديد القرب منه إال إذا كان 

يف مكان آمن كمهد األطفال املطابق 

ملواصفات السالمة أو قفص اللعب.

ابدأ بتعليم طفلك مفهوم السالمة يف  •

وقت مبكّر. تحّدث إىل طفلك حول ما 

هو آمن وما هو غري آمن، وعلّمه كيفية 

ترّصد األخطار.

كن قدوة حسنة. حافظ عىل سالمتك  •

حتى يتعلّم ابنك منك. عىل سبيل املثال، 

احرص عىل ارتداء خوذة السالمة عند 

ركوب الدراجة الهوائية حتى يتعلّم 

طفلك الصغري أن يلبسها هو أيًضا.

كن مستعًدا. فكر يف األمر قبل وقوعه،  •

ابحث عن املخاطر املحتملة داخل منزلك 

وخارجه. أزل الخطر إن أمكن.

احِم طفلك. أبعد األشياء الخطرية يف  •

منزلك حتى يستطيع طفلك اللعب بأمان. 

قد ال ميكنك أحيانًا إزالة الخطر عندما 

تكون خارج املنزل، لذا ساعد طفلك عىل 

أن يبقى آمًنا حتى مع وجود األخطار. 

عىل سبيل املثال، لن تستطيع إيقاف كل 

السيارات يف الشارع، ولكن ميكنك إمساك 

يد طفلك عندما تعربانه. 

انتبه لألشياء الجديدة التي ميكن لطفلك  •

فعلها. تحقق باستمرار من املدى الذي 

قد يصل إليه طفلك ملعرفة ما إذا أصبح 

بإمكانه أن يصل إىل أي من األشياء التي 

تشّكل خطرًا. 
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