ایمنی در خانه برای کودکان ،مراقب خطرات احتمالی باشید
هؼوَال ٍالذیي دسثبسُ حفبظت اص وَدوبًطبى دس ثشاثش اثتال ثِ ثیوبسیْب سَء استفبدُ یب وَدن سثبیی ثسیبس ًگشاى ّستٌذ .اهب
ثسیبسی اص آًْب اص هْوتشیي خغشی وِ هی تَاًذ ایوٌی ٍ سالهت وَدوطبى سا تْذیذ وٌذ غبفل هی ضًَذ :خبًِ!
ضْشصاد:وَدوبى اص اثتذای تَلذ تب سي پٌذ سبلگی دس هؼشؼ آسیجْبی رذی دس خبًِ لشاس داسًذّ .شسبلِ تؼذ صیبدی وَدن ثِ
ػلت سَاًح ٍ اتفبلبت ثِ اٍسطاًس هٌتمل هی ضًَذ .ثسیبسی اص وَدوبى دس هٌضل دچبس رشاحت هی ضًَذ ٍ گبّی ایي رشاحت ثِ
حذی ضذیذ است وِ ثبیستی ثِ ثیوبس ستبى سسبًذُ ضًَذ .خغش ثشٍص رشاحت ثشای وَدوبى دس دٍهیي سبل صًذگی ثیطتش اص
سبیش هَالغ است .افتبدى ٍ سمَط ػبهل ًیوی اص رشاحبت ّستٌذ ٍ آتص ثیطتشیي تؼذاد هشي ٍ هیش سا هَرت هی ضَد.

پس ثْتش است لجل اص ایٌىِ اتفبق ًبگَاسی ثیفتذ دست ثِ وبس ضَیذ ٍ پیص اص ثِ دًیب آهذى ًَصاد تذثیشی ثشای ایوي سبصی
هٌضل ثیٌذیطیذ .ثب یه عشاحی هٌبست ٍ ووی تزْیضات هی تَاًیذ ثشای صهبًی وِ وَدوتبى هی خَاّذ ثِ ساُ ثیفتذ آهبدُ
ضَیذ  .ثْتشیي حبلت ایي است وِ هخال لجل اص ضشٍع خضیذى الذاهبت الصم سا اًزبم دّیذ ٍ پیص اص ایٌىِ وَدن وبهال ثِ ساُ
ثیبفتذ تغییشات هٌبست سا دس خبًِ غَست ثذّیذ.
ػالٍُ ثش هزوَػِ اص ٍسبیلی وِ ثشای ایوي سبصی هحیظ هٌضل ثشای وَدوبى دس ثبصاس هَرَد است ،هْوتشیي اثضاسی وِ هی
تَاًیذ ثشای حفظ اهٌیت وَدن خَد ثِ وبس ثجشیذ ًظبست هی ثبضذّ .ش چمذس ّن اص ٍسبیل حفبظتی هٌبست استفبدُ وٌیذ ثبص
ّن ثبیذ ثِ دلت هشالت خغشات احتوبلی ثبضیذ.

اگش هغوئي ًیستیذّ ،شگبُ هی خَاّیذ ثشای ثبص وشدى دس هٌضل ثشٍیذ یب ثِ تلفي رَاة ثذّیذ وَدن خَد سا ّوشاُ ثجشیذ.
ایمنی عمومی
ثشخی پیص ثیٌی ّبی اهٌیتی هطخع سا هی تَاى دس هَسد ّوِ اتبلْب اًزبم داد .ثشخی اص آًْب ػجبستٌذ اص:
 پَضطْبی حفبظتی هٌبست ثشای پشیضّبیِ ثشقِ آصاد آهبدُ وٌیذ .سَئیچْب سا ًیض دس حبلت خبهَش لشاس دّیذ. ثب استفبدُ اص ثبلطتىْبی هٌبست گَضِ ّبی تیض ٍ هحىن هیض ًبّبسخَسی یب سبیش هیض ٍ غٌذلی ّب سا ثپَضبًیذ. خغش احتوبلی ّش چیضی سا وِ داخل سغل آضغبل یب ثبصیبفت ه ی اًذاصیذ ،دس ًظش ثگیشیذ .دس غَستی وِ ثبعشی ،گیشُ ّبیوبغز ،ویسِ ّبی پالستیىی یب چیضّبی خغشًبن دیگش سا دس سغل هی اًذاصیذ ،آى سا دٍس اص دستشس وَدن لشاس دادُ ٍ یب دس
لفسِ ای لشاس دّیذ وِ وَدن ًتَاًذ دس آى سا ثبص وٌذ.
 خَدوبسّب ،لیچی ّبً ،بهِ ثبصوُي ،هٌگٌِ ی ب هبضیي گیشُ صًی ،گیشُ ّبی وبغز ٍ دیگش اثشاصآالت تیض سا دس لفسِ ّبی لفل داسلشاس دّیذ.
 آتص یىی اص ثضسگتشیي خغشاتی است وِ وَدوبى سا تْذیذ هی وٌذ .غبلجب وَدوبًی وِ ثب وجشیت یب فٌذن ثبصی هی وٌٌذ،خبًِ سا ثِ آتص هی وطٌذ .اگش اربق ،ثخبسی ،ضَهیٌِ یب چیضی اص ای ي لجیل دس هٌضل داسیذ $وِ هؼوَال دس ّش خبًِ یب حتوب
ٍسبئلی ثشای پخت ٍ پض ٍ گشهبیص ٍرَد داسد #یه وپسَل آتص ًطبًی سا دس ًضدیىی آى ًگِ داسیذ ٍ آى سا ثِ عَس هشتت چه
ٍ سشٍیس وٌیذ .چیضّبیی سا وِ هوىي است ًظش وَدوتبى سا رلت وٌٌذ دس ثبالی ثخبسی لشاس ًذّیذ .وجشیتْب ٍ فٌذوْب سا دٍس
اص دستشس ٍ دیذ وَدن ًگِ داسیذ .دس غَستی وِ اص سیگبس استفبدُ هی وٌیذ آى سا ثِ دسستی خبهَش وشدُ ٍ تِ هبًذُ آى سا
ًیض اص ثیي ثجشیذ .اگش دس آپبستوبى صًذگی هی وٌیذ ،ساُ خشٍد اضغشاسی سا ثشای هَالغ ضشٍسی دس ًظش ثگیشیذ ٍ رْت آهبدگی
ثشای صهبى آتص سَصی استفبدُ اص آى سا توشیي وٌیذ.
هی تَاًیذ اص اخغبس دٌّذُ ّبی آتص وِ ثب همشسات آتص ًطبًی هحل سىًَت ضوب تغبثك داسًذ استفبدُ وٌیذ ٍ آًْب سا ثِ عَس
هشتت چه وٌیذ .اگش ایي اهىبى سا داسیذ وِ اص آضىبسسبصّبی دٍد دس ّوِ اتبلْبی خَاة ٍ ّوچٌیي دس ًضدیىی آضپضخبًِ
استف بدُ وٌیذ ثْتش است آًْب سا ّش هبُ اهتحبى وٌیذ تب اص غحت ػولىشد آًْب هغوئي ضَیذ ٍ ثبعشیْب سا ّش سبل ػَؼ وٌیذ .دس
غَستی وِ آضىبسسبصِ دٍد ثِ عَس هٌبست وبس وٌذ خغش هشي دس احش آتص سَصی تب  "05وبّص هی یبثذ.
 اص استفبدُ اص پشدُ خػَغب پشدُ ّبیی وِ سیسوبًْبی آٍیضاى داسًذ خَدداسی وٌیذ .ایي سیسوبًْب هوىي است هٌزش ثِ ثشٍصخفگی دس وَدن ضًَذ .دس غَستی وِ پشدُ ّبی ضوب سیسوبى داسًذ آًْب سا گشُ صدُ ٍ ثبالتش اص دستشس وَدن لشاس دّیذ.
 ثش سٍی ضیطِ ّبی ثضسي هبًٌذ دسّبی ضیطِ ای ثشچسجْبی سًگی ثضًیذ تب وَدن ثتَاًذ ّوَاسُ آًْب سا تطخیع دّذ .پٌزشُّبیی سا وِ ثِ عَس ػوَدی ثبال ٍ پبییي سفتِ ٍ ثبص ٍ ثستِ هی ضًَذ ّوَاسُ اص ثبال ثبص وشدُ ٍ لفل وٌیذ تب اص ثبص وشدى آًْب اص
پبییي تَسظ وَدن رلَگیشی وٌیذ .پٌزشُ ّبیی سا وِ پبییي لشاس داسًذ ثِ ًحَی تؼویش یب عشاحی وٌیذ وِ ثیص اص  50تب 05
سبًتیوت ش ثبص ًطًَذ .هجلْب یب سبیش چیضّبیی سا وِ وَدن هی تَاًذ اص آًْب ثبال ثشٍد دٍس اص پٌزشُ ّب لشاس دّیذ.

 ثْتش است پبسچِ یب پَضص ّبی هخػَغی سا صیش فشضْب ٍ هَوتْب لیض ٍ لغضًذُ هٌضل لشاس دّیذ وِ اهىبى لیض خَسدى سا ثشایوَدن یب ثشای خَدتبى ٍلتی وِ وَدن سا دس آغَش داسیذ ،وبّص دّیذ.
 اگش هٌضل ضوب داسای ساُ پلِ داخل سبختوبى است ،اص دسّبی ایوٌی استفبدُ وٌیذ .ثش سٍی ساُ پلِ ّب یه دس وَچه دس ثبال ٍیه دس دیگش ًیض دس پبییي ساُ پلِ تؼجیِ وٌیذ .ایي وبس اص ثبال سفتي وَدن اص پلِ ّب ًیض رلَگیشی خَاّذ وشد صیشا اٍ ًوی تَاًذ
ای ي هسیش سا ثشگشدد .الجتِ ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ ایوٌی وَدن یه هجحج سٍ ثِ سضذ است .دس وَچىی وِ دس یه سبلگیِ
وَدن دس ثبالی پلِ ّب لشاس هی دّیذ تب اص پبییي آهذى اٍ اص پلِ ّب رلَگیشی وٌذ ،دس دٍ سبلگی هی تَاًذ ثِ اسجبة ثبصی
وَدن تجذیل ضَد ٍ وَدن ثبال سفتي اص آى سا اهتحبى وٌذ!
 ّشگض چیضی سا وِ هوىي است هَرت لیض خَسدى افشاد ضَد سٍی پلِ ّب لشاس ًذّیذ .ساُ پلِ ّب ثبیذ ثِ ًحَ هٌبست تؼویش ٍثبصسبصی ضًَذ$ ،فشضْبی پبسُ یب پَسیذُ سا تؼویش وشدُ ٍ یب روغ وٌیذ .#اعویٌبى حبغل وٌیذ وِ ًشدُ ّب وبهال هحىن ثَدُ ٍ
ربپبیی ثشای وَدن ًذاسًذ وِ ثتَاًذ ثب ووه آًْب ثبال یب پبییي ثشٍدّ .وَاسُ ثبیذ ًَس هٌبست دس هسیش ساُ پلِ ٍرَد داضتِ ثبضذ.
ّش سبلِ غذّب وَدن ثِ ػلت سمَط دس اٍسطاًسْبی پضضىی هَسد دسهبى لشاس هی گیشًذّ .ویي وِ وَدن ضوب چْبس دست ٍ پب
ساُ سفتي سا آغبص وشد ثبیذ اص دسّبی وَچه ٍ هٌبست ثشای رلَگیشی اص ٍسٍد اٍ ثِ اعبلْب یب هىبًْبی ًبهٌبست ٍ خغشًبن
استفبدُ وٌیذ.
 سیوْبی الهپْب یب سبیش ٍسبیل ثشلی سا پطت هجلوبًْبی سٌگیي هخفی وٌیذ یب ثب استفبدُ اص ٍسبیل هخػَظ ثپَضبًیذ .دسغَستی وِ وَدن ضوب آثبطٍس یب لَاصم ًَس دٌّذُ ثضسي سا ثىِطذ ،هوىي است سمَط وٌٌذ ٍ خغشاتی چَى ثشق گشفتگی ،آتص
سَصی یب ضشة دیذگی سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ .پس حذالل آًْب سا پطت هجلْب لشاس دّیذ.
 هشالت چیضّبیی وِ هی تَاًٌذ اًگطتْبی وَدن ضوب سا گیش ثیٌذاصًذ $هبًٌذ لَالّب ،هیض اتَ ٍ غٌذلی ّبی دستِ داس #ثبضیذ. لَاصم ووىْبیِ اٍلی ِ سا دس لفسِ ّبی دس ثستِ ٍ دٍس اص دستشس وَدن لشاس دّیذ ٍ هحل چیضّبی هختلف سا ثِ پشستبسِوَدن یب افشاد دیگش ًطبى دادُ ٍ ًحَٓ توبس ثب اٍسطاًس دس هَلغ ضشٍسی سا ًیض ثشایطبى تَضیح دّیذ .دلت وٌیذ وِ هَاد
سوی ٍ خغشًبن سا اص دستشس وَدن دٍس وشدُ ثبضیذ تب اص هسوَهیت اٍ رلَگیشی وٌیذ.
 احتوبل سَختگی ثب آتص یب هبیؼبتِ داؽ دس وَدوبىِ ون سي ثیطتش اص سبیشِ وَدوبى یب ثضسگسبالى است .ثیطتشیي هیضاىِسَختگی ثب هبیؼبتِ داؽ دس احش سیختي ًَضیذًی ّبیِ داؽ ثش سٍی پَست وَدن سخ هی دٌّذ .دلت وٌیذ وِ حتی  50دلیمِ
پس اص تْیِ ًیض ایي هَا د ثِ اًذاصُ ای داؽ ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ پَست وَدن سا ثسَصاًٌذّ .شگض ثِ هبدسی وِ دس حبل ضیش
دادى وَدن است ًَضیذًیِ داؽ تؼبسف ًىٌیذ :حتی یه لغشُ وَچه اص ایي ًَضیذًی ًیض هی تَاًذ ّن هبدس ٍ ّن وَدن سا
ثسَصاًذ.
توصیه هایی برای ایمنی کودکان در فضاهای بیرون خانه
خیابان
دس آهَصش اغَل ایوٌی سفت ٍ آهذ دس خیبثبًْب  ،هؼلوبى ٍ هشال جبى ٍ ٍالذیي ًمص اغلی سا ثش ػْذُ داسًذ ٍ دس ٍالغ هسئَلیت
توبم ٍ ووبل سا ثش دٍش هی وطٌذ،دس سفت ٍ آهذ دس خیبثبى ّب ٍ وَچِ ّب وَدوبى آسیت پزیشتشیي گشٍُ هحسَة هی ضًَذ

خػَغب وَدوبى صیش دُ سبل وِ ٌَّص اغَل سفت ٍ آهذ ٍهشالجت اص خَد دس فضبی ضْشی سا فشا ًگشفتِ اًذ ،دس وطَس هب دس
هیبى ّوِ هػذٍهیت ّبی غیش ػوذ هٌزش ثِ فَت دس وَدوبى صیش پٌذ سبل ،هػذٍهیت ّبی ًبضی اص سَاًح ساًٌذگی هْوتشیي
ػبهل هشي ٍ هیش هحسَة هیضًَذ .سَاًح ساًٌذگی ّوچٌیي ػوذُتشیي ػبهل هػذٍهیت دس هیبى وَدوبى ٍ ًَرَاًبى دُ تب
پبًضدُ سبل ّستٌذ .هسلوب وَدوب ى صیش ضص سبل لبدس ثِ یبدگیشی هسبئل ایوٌی ًیستٌذ پس ثْتش است لحظِ ای اص آًْب غبفل
ًطَین ٍ ّوَاسُ هشالت آًْب ثبضین ،اص ّفت تب دُ سبل آهَصش ّبی الصم سا ثِ آًْب ثذّین اهب ثِ آًْب اربصُ ی تٌْب سد ضذى اص
خیبثبى سا ًذّین ٍ ّوَاسُ هشالت آًْب ثبضین ٍ سٌیي یبصدُ تب پبًضدُ سبل خیبثبى ّبی ون تشدد سا ثشای ػجَس ٍ هشٍس آًْب دس ًظش
ثگیشین تب آًْب خَد ثغَس هستمل اص خیبثبى ػجَس وٌٌذ ٍتب سي پبًضدُ سبلگی ثِ ثؼذ فشد ایي تَاًبیی سا وست خَاّذ وشد وِ ثِ
عَس هستمل اص خیبثبى ػجَس وٌذ.
اتوبوس
ثیطتش حَادحی وِ ثشای ثچِ ّب دس اتَثَس سخ هی دّذ صهبًی است وِ آًْب دس حبل اًتظبس ثشای اتَثَس یب سَاسضذى یب پیبدُ
ضذى ّستٌذ.ایي وَدوبى هؼوَال سٌی ووتش اص سیضدُ سبل داسًذ وِ ثب سػبیت یىسشی ًىبت ایوٌی هی تَاى اص ایي اتفبلبت ٍ
حَادث پیطگیشی وشد .لجل اص ّشچیض هغوئي ضَیذ وِ وَدن تب ٌّگبهی وِ اتَثَس تَلف وبهل ًىشدُ است ،دس اتَثَس ثبص
ًطذُ است ٍ ساًٌذُ اربصُ ٍسٍد ًذادُ است ٍاسد خیبثبى ًویضَد ٍ ًضدیه اتَثَس ًویسٍد.ایي هَاسد هؼوَال ٌّگبهی اتفبق هی
افتذ وِ وَدن ّیزبى صدُ ضذُ ثبضذ ٍ یب ػزلِ داضتِ ثبضذ ،ثِ وَدوتبى آهَصش دّیذ ٍ اٍ سا تطَیك وٌیذ وِ ٌّگبم
سَاسض ذى یب پیبدُ ضذى هیلِ دم دس سا دس دست ثگیشد.ثِ ٍی یبد دّیذ وِ ّشگض ًجبیذ پطت اتَثَس ثذٍد ٍ یب اص رلَی اتَثس
سد ضَد حتی صهبًی وِ اتَثَس ایستبدُ ٍ حشوت ًوی وٌذ.
خودرو سواری
وَدوبى ّطت سبلِ ٍیب ثضسگتش ثبیذ دس داخل خَدسٍ ّویطِ اص غٌذلی ایوٌی ٍ یب ووشثٌذ ایوٌی استفبدُ ثىٌٌذ .دس همبیسِ ثب
سبیش الذاهبت ایوٌی ،ووشثٌذ ایوٌی تب وٌَى ثبػج ًزبت افشاد ثیطتشی دس ٌّگبم سَاًح ساًٌذگی گشدیذُ است .استفبدُ اص
ووشثٌذ ایوٌی ثبػج وبّص  05-50دسغذی خغش پشتبة ضذى ثِ خبسد اص ٍسیلِ ًملیِ ٍ تحول آسیت ّبی رذی یب هشي آٍس
هی ضَد ،الصم ثِ روش است وِ وَدوبى ثیي سٌیي سِ تبدٍاصدُ سبل تَغیِ ًوی ضَد وِ دس غٌذلی رلَی اتَهجیل ثٌطیٌٌذ
ّش چٌذ وِ ووشثٌذ ایوٌی ّن ثجٌذًذّ.وچٌیي غٌذلی ایوٌی وَدن دس داخل خَدسٍ ،ثبیذ وَدوبى ووتش اص ّطت سبل سا دس
دستگبُ هحبفظتی هٌبسجی وِ ػوَهبً «غٌذلی ایوٌی» خَاًذُ هیضَد ،لشاس داد .غٌذلی ایوٌی وَدن اگش ثِ دسستی هَسد
استفبدُ لشاس گیشدً ،شخ هشي ٍ هیش ًبضی اص تػبدفبت ساًٌذگی سا تب ّفتبد دسغذ دس هیبى ًَصاداى ٍ ضػت دسغذ دس هیبى
وَدوبى وبّص هیدّذ.
موتور سیکلت
ّیچگبُ دس ّیچ ضشایغی ثِ وَدن خَد اربصُ ًذّیذ وِ ثش تشن هَتَس سَاس ضَد حتی اگش والُ ایوٌی ثشسش داضتِ ثبضذ چشا
وِ وَدوبى صیش چْبسدُ سبل سشی وَچه داسًذ ٍ والُ ّبی ایوٌی هغبثك ثب استبًذاسّبی سشٍ گشدى ثضسگسبالى عشاحی ضذُ
است پس ّیچَلت وَدن خَد سا سَاس هَتَس سیىلت ًىٌیذ.
پیبدُ سفتي دس ربّبی پشخغشی وِ پیبدُ سٍ ٍرَد ًذاسد

ربدُ ّب هتَرِ ایي خغش هی ثبضٌذ دس حشین ربدُ دس ثیطتشیي فبغلِ هوىي اص آى ساُ ثشٍیذ ٍ ثِ وَدن خَد ًیض ایي سا
آهَصش دّیذ اگش ربدُ حشیوی ًذاضت دس خالف رْت تشدد خَدسٍّب سٍی لجِ ربدُ ساُ ثشًٍذ ثب هطبّذُ ٍسیلِ ًملیِ دس حبل
ًضدیه ضذى اص لجِ ربدُ خبسد ضذُ ٍ تب ػجَس ٍسیل ِ ًملیِ هٌتظش ثوبًٌذ ،اهب ثْتش است وِ فشصًذ خَد سا تب حذ هوىي اص ایي
هسیشّب ًفشستیذ.

