
الح�م والساونا
يتم التحقق دا�اً من درجة حرارة املاء الذي 
يستحم فيه الطفل قبل الذهاب لالستح�م.

ال يجوز ُمطلقاً ترك الطفل يف حوض الح�م بدون 
ُمراقبة، ويتوجب دا�اً إفراغ حوض الح�م أو 

حوض ح�م الجاكوزي بعد االستح�م.
الصناب� يف الح�م يتوجب أن تكون دا�اً صناب� 

¢نظم للحرارة وصناب� آمنة.
توجد عىل األرضية ويف حوض الح�م موانع 

لالنزالق.
يوجد يف الجهة الخارجية من باب املرحاض وباب 

غرفة الح�م قفل يجعل فتح الباب ُممكناً من 
الخارج.

يوجد حاجز لألمان حول جهاز تسخ² الساونا، وال 
يجوز تجفيف املالبس بجوار جهاز تسخ² الساونا 

الحار.

دمى األلعاب
التحقق من ُمناسبة دمى األلعاب ملستوى العمر.   

  ال يوجد يف دمى األلعاب للطفل:
  أجزاء صغ�ة قابلة لالنفصال

  حبال أو أرشطة
  كرات أو خرزات صغ�ة

  مغناطيسات و/أو بطاريات دائرية صغ�ة
لتحقق من حالة دمى األلعاب بانتظام وإزالة 

املعطوب منها.
التحقق من نظافة دمى األلعاب وغسلها بانتظام.

يف الفناء
معدات اللعب املوجودة يف الفناء كاملراجيح 

وُمعدات التسلق آمنة، ويتم التحقق من أنها يف 
حالة جيدة بانتظام.

يتوجب ح�ية مكان لعب األطفال من حركة 
املرور ومن أشعة الشمس الشديدة. 

يُحمى الطفل من أشعة الشمس من خالل املالبس 
املناسبة وبتحديد املوعد املُناسب للتجول يف 

الهواء الطلق 
وبالكرÁات الواقية.

أال تكون مالبس الطفل قابلة للتشبث ¢عدات 
األلعاب (عىل سبيل املثال أال تكون هناك خيوط 

يف طاقية السرتة).
أن يقفز طفل واحد فقط يف املرة الواحدة يف 

املَِنطَّة (ترامبول²)، وأن يكون حول املَِنطَّة شبكة 
آمنة.

أال يُبقي الطفل خوذة الدراجة عىل رأسه عندما 
يلعب عىل معدات اللعب.

يتوجب إفراغ حاويات املياه وأحواض املياه من 
املاء بعد االستع�ل: من املمكن أن يغرق الطفل 

يف ماء ُعمقه بضعة سنتيمرتات.
يتوجب تغطية حوض "برميل"/بانيو االستح�م 

مبارشًة بعد االستع�ل.
النباتات املوجودة يف الفناء غ� سامة.

تتم مراقبة الطفل وكذلك مراقبة لعبه.

خب�ة الحوادث للمضمون مديرة التطوير ريتّا كويفوال (Riitta Koivula)، مؤسسة الصحة والرفاهية.
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(Antti Metsäranta) الرسومات أنتّي ميتسارانتا

غرفة النوم وعربات األطفال
أسطح رسير الطفل الرضيع تكون قريبة ¢ا فيه 

الكفاية من بعضها، بحيث ال يستطيع الطفل 
إخراج رأسه من بينها أو أن يتمكن من تسلق 

الرسير للخروج منه. 
يوجد جناح جانبي لرسير الطفل. 

تُستعمل يف عربة األطفال الُسيُور/أحزمة األمان.
ال يجوز ترك الطفل بدون مراقبة يف عربة األطفال.
يتوجب دا�اً قفل فرامل عربة األطفال وحتى لو 

كان ذلك لفرتة قص�ة.

املطبخ
التأكد من درجة حرارة الطعام والرشاب دا�اً قبل 

تناول الطعام. 
استع�ل دا�اً ملعقة ُمختلفة عند التذوق، للوقاية 

من انتشار تسوس األسنان. 
يتوجب أن يكون الكريس الذي يجلس عليه الطفل 

عند تناول الطعام ثابتاً بشكل قوي بحيث ال 
يتمكن الطفل من الوقوف عليه. 

يتوجب مراقبة الطفل عندما يكون جالساً عىل 
كريس تناول الطعام.

يتوجب إبعاد عن متناول األطفال االشياء الحارة 
والحادة والثقيلة وكذلك مواد الغسيل السامة.

يتوجب أن تكون هناك أغطية لألمان للصناديق 
التي تحتوي عىل مواد حادة.

يتوجب أن تكون مفاتيح الفرن واملواقد محمية، 
وأن يُجعل وصول الطفل للنظر إىل املوقد ممنوعاً 

من خالل واقي املوقد.

األمان لطفلك
قا�ة التحقق لألطفال ١ - ٣ سنوات

تعلموا معاً عىل مالحظة والتعرف عىل أماكن الخطر. 
فّكروا يف أطباع آمنة للعمل والفعاليات 

يف الحاالت الخطرة أو الحاالت التي وقوع الخطر يكون 
وشيكاً أثناءها.



يتوجب أن يكون عىل الشبابيك م�سك للوقاية من 
السقوط، ويتوجب اإلبقاء عىل الشبابيك ُمغلقة طاملا 

كان ذلك ممكناً. 
تثبيت حبال ستائر البكرة والستائر املعدنية، بحيث ال 

تكون هناك إمكانية ألن يختنق بها الطفل.
وجود قفل لألمان لباب الرشفة والباب الخارجي، ã ال 

يتمكن الطفل من فتحها بنفسه.
يتوجب التحقق من حالة األجهزة الكهربائية للمنزل 

كاملصابيح، بحيث تكون آمنة (وجود عالمة -
CE عليها).

الزوايا الحادة لألثاث محمية.
توجد عوائق لالنزالق تحت السجادات.

تم تخزين يف جهاز الهاتف النقال: 
  رقم الطوارئ ١١٢ أو

  ãإذا كان هناك هاتف ذ ،(112 Suomi) تطبيق  
ُمتاح لالستع�ل.  

  رقم الهاتف املجاå ملركز بيانات التسمم
0800 147 111

(ُمتاح عىل مدار الساعة).
التأكد من أن تجهيزات اإلسعافات األولية للبيت كافية؛ 

من املمكن الحصول عىل املساعدة من الصيدلية أو 
من استشارات األمومة والطفولة.

أثناء حركة املواصالت
يتوجب أن يكون حزام األمان مربوطاً دا�اً يف مقعد 

األمان عندما يتجول الطفل بالسيارة، بحيث يكون:
  تتناسب مقاساته مع حجم ووزن الطفل

  تم وضعه بشكل صحيح والظهر ناحية اتجاه
الس�.   

تم التأكد من القيود املتعلقة بالوسائد الهوائية 
للسيارة. 

تم التأكد من البائع بخصوص االستع�ل السابق ملقعد 
األمان الذي تم رشائه ُمستعمالً (عىل سبيل املثال 

حاالت حوادث السيارات والصدمات).

عندما يستخدم الطفل والشخص البالغ الدراجة، 
يتوجب أن يستعملوا خوذة الدراجة التي تم تثبيتها 

بشكل مالئم.
عند قيادة الدراجة عندما تكون اإلنارة خافتة أو يف 

الظالم، يتوجب استخدام املصباح.
وجود عاكسات الضوء يف مالبس األطفال، وعند اللزوم 

السرتات العاكسة للضوء التي تُحسن الرؤية.

يف املاء
يتوجب أن يستعمل الطفل واألشخاص الكبار سرتات 

اإلنقاذ دا�اً.
ال يُرتك الطفل بالقرب من املاء دون ُمراقبة.

اقرتب من مستوى األرضية،

وأنظر إىل ما يراه الطفل:

ما هي األشياء املث�ة لالهت�م

التي يف متناول الطفل؟

يشب الصغار

عىل ما هو عليه الكبار!

تذكر أن تعلم

املواقف والتوجهات يبدأ يف سن ُمبكرة.

تعلم مهارات اإلسعاف األويل

يف حالة الطوارئ، واحرص عىل أن تكون معدات اإلسعاف األويل ُمعارصة (جاهزة)!

من املمكن أن يكون الوقت املُتاح للعمل بضع لحظات،

لذلك من املهم معرفة ما يتوجب فعله.

يعتني ويل أمر الطفل والقريب
بقدرته الشخصية عىل االستمرار

ويتحدث عن األمور التي تُقلقه مع املقرب² منه
و/أو عىل سبيل املثال مع استشارات األمومة والطفولة.

لفت االنتباه الستع�لك الشخيص لوسائل اإلعالم 
ولألجهزة الذكية يف حضور الطفل. 

إذا شعرت بعدم األمان أو بالعنف، فتواصل مع رقم 
الطوارئ ١١٢أو 

يف الحاالت غ� املُستعجلة، مع الهواتف املُساعدة 
األخرى، عىل سبيل املثال مع

 نوّاللينيا 080 005 005 (Nollalinja)  أو 
مع هاتف األزمات

 للجمعية الفنلندية للصحة النفسية 202 195 010.

َشّجع الطفل عىل الحركة لتقوية مهاراته الحركية.

خذ بع² االعتبار املخاطر الجديدة، عندما يتعلم الطفل 
مهارات جديدة. 

كن عىل علم ¢كان وجود الطفل وباألمور التي يقوم 
بها، وال ترتكه ¢فرده بدون مراقبة وال حتى للحظة 

واحدة.

اجعل الطفل يستمتع بالتدليل والحنان اآلمن، وباأللفة 
وبوجودكم مًعا.

استمع إىل الطفل، واهتم ¢شاعره وبأفكاره.

تقبّل الطفل ك� هو،
وربّيه وأنت ُمشجعاً له.

بشكل عام يف البيت
يتوجب أن يُبعد عن ُمتناول الطفل:

األشياء الصغ�ة
  التي تُغلق مجرى الجهاز التنفيس

دمى األلعاب وأمتعة  
 اإلخوة واألخوات األكرب سناً

  أكياس البالستيك
  األدوية والفيتامينات

  املواد الكيميائية ومواد التنظيف
  سجائر الدخان والسعوط

  واملنتجات البديلة للنيكوت²
عيدان الثقاب والوالعات

املرشوبات الكحولية واملواد املسكرة/املخدرة األخرى
ال يجوز تناول األدوية عىل َمْرأى الطفل.

يتم االحتفاظ ¢واد الغسيل والتنظيف يف علبها أو 
ُمغلفاتها األصلية.

نباتات الزينة املنزلية غ� سامة.
يوجد عىل األدراج الداخلية:

  أدراج آمنة كافية يف األعىل واألسفل
  مانعات االنزالق

  واألسوار (الدرابزينات) ذات األعمدة القا�ة
والكثيفة ¢ا فيه الكفاية.   

نتدرب عىل الحركة عىل األدراج معاً، ال يجوز الجري أو 
اللعب عىل األدراج

يتوجب أن يكون يف كل طابق جهاز إنذار الحريق 
واحد يعمل عىل األقل، عن مساحة 60 مرت مربع. 

يتوجب التحقق من فعالية عمل جهاز إنذار الحريق 
مرة واحدة شهرياً. 

يتوجب أن تكون مقابس الكهرباء محمية بشكل آمن 
أو محمية بسدادات. 

يتوجب أن تكون أسالك الكهرباء مربوطة وبعيدة 
عن متناول األطفال، ويتوجب أن تكون الوصالت 

الكهربائية نظيفة من الغبار وأال تكون موصلة بالتوايل.  


