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Child Safety – Polish

Bezpieczeñstwo
dzieci
Jak zapewniæ dzieciom bezpieczeñstwo
Najczêstsz¹, a przy tym mo¿liw¹ do unikniêcia przyczyn¹ obra¿eñ wœród dzieci, s¹ wypadki w
domu. Mo¿na równie¿ zapobiec niebezpieczeñstwom, na które dzieci s¹ nara¿one w naszym
œrodowisku.
Dzieci s¹ wszystkiego ciekawe. Baczne zwracanie uwagi na potencjalne ryzyko, pomo¿e uchroniæ
je od wypadku.
Niniejsza broszurka podaje kilka prostych sposobów na to, aby zapewniæ twojemu dziecku
bezpieczeñstwo w domu, w samochodzie oraz w miejscu zamieszkania.

Niemowlêta


K³adŸ ma³e dzieci do spania na plecach.



Nie k³adŸ ma³ych dzieci w ³ó¿kach dla doros³ych lub na bardzo miêkkiej poœcieli.



Kiedy twoje dziecko (nawet ma³e niemowlê) le¿y w ³ó¿eczku, zawsze podnoœ bok ³ó¿eczka
do góry.



Nigdy nie przywi¹zuj zabawek do ³ó¿eczka lub kojca - dziecko mo¿e udusiæ siê sznurkiem.



Nigdy nie wieszaj smoczka na tasiemce wokó³ szyi dziecka.



Pomyœl o zainstalowaniu monitora, ¿eby s³yszeæ dziecka p³acz.

Ma³e dzieci
Popatrz na swój dom oczyma dziecka. Poraczkuj przez mieszkanie na rêkach i kolanach, ¿eby
odkryæ potencjalne niebezpieczeñstwa.












Zainstaluj zamki na wszystkich szafkach i szufladach, w których znajduj¹ siê niebezpieczne
przedmioty.
Zas³oñ puste kontakty elektryczne plastykowymi przykrywkami, które uniemo¿liwi¹ dostêp
ma³ym paluszkom i innym przedmiotom.
Usuñ nieu¿ywane przed³u¿acze elektryczne.
Zas³oñ kontakty elektryczne kanap¹ lub fotelem.
Do czasu a¿ dziecko podroœnie, wynieœ ma³e stoliki, meble z ostrymi brzegami, albo takie, które
³atwo przewracaj¹ siê.
Zawi¹¿ sznurki od firanek lub ¿aluzji tak wysoko, aby by³y niedostêpne dla dziecka.
Zainstaluj odpowiedni¹ os³onê przy kominku.
Zainstaluj barierkê na schodach, ¿eby zapobiec upadkom.
Schowaj ma³e, delikatne przedmioty poza zasiêgiem dziecka.
SprawdŸ, czy zabawki maj¹ ostre brzegi lub ma³e, obluzowane albo po³amane kawa³ki.
SprawdŸ metki na zabawkach, ¿eby upewniæ siê, ¿e zabawki nie s¹ toksyczne lub
nieodpowiednie do wieku dziecka.
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Schowaj niebezpieczne substancje takie jak alkohol, proszek do prania, p³yn do mycia, ¿yletki,
zapa³ki lub lekarstwa poza zasiêgiem dziecka w zamkniêtych na klucz szafkach lub szufladach.
Trzymaj plastykowe torby, torebki i ma³e obiekty takie jak guziki, orzeszki, twarde cukierki i
pieni¹dze poza zasiêgiem dziecka.
Dzwoñ po pogotowie je¿eli podejrzewasz, ¿e dziecko po³knê³o truciznê lub coœ niebezpiecznego.
Œpij przy zamkniêtych drzwiach, aby dym nie dosta³ siê do sypialni w razie po¿aru.
Kiedy twoje ma³e dziecko idzie do ³azienki, idŸ z nim/ni¹.
Upewnij siê, ¿e zabawki, meble oraz œciany wykoñczone s¹ farbami nie zawieraj¹cymi o³owiu.
Jak najwczeœniej naucz dziecko s³owa “gor¹ce”. Trzymaj dziecko z daleka od gor¹cej kuchenki,
¿elazka, wywietrznika, kominka, piecyka, rusztu, papierosów, zapalniczek i gor¹cych napojów.
Kiedy gotujesz, stawiaj garnki z r¹czkami odwróconymi w stronê œciany.
Nie zostawiaj sznurów elektrycznych zwisaj¹cych z szafek lub kuchenki.
Nie przykrywaj sto³u d³ugim obrusem, poniewa¿ ma³e dziecko mo¿e go z³apaæ i poci¹gn¹æ.

W samochodzie






W ¿adnym wypadku, nigdy nie zostawiaj dziecka samego w samochodzie.
Zawsze u¿ywaj takiego siode³ka dla niemowlêcia lub ma³ego dziecka, które jest odpowiednie do
wagi dziecka. Przestrzegaj fabrycznych przepisów przy instalacji siode³ek dla dzieci.
U¿ywaj takiego podwy¿szenia na siedzeniu, które jest odpowiednie do wieku starszego dziecka.
Dzieci poni¿ej lat 12 powinny siedzieæ z ty³u samochodu. W momencie kiedy otwieraj¹ siê
poduszki powietrzne mog¹ zraniæ lub zabiæ dziecko.
Nie pozwól, aby dziecko, w czasie jazdy samochodem, siedzia³o u kogokolwiek na kolanach lub
by³o przypiête z kimœ tym samym pasem.

Inne u¿yteczne wskazówki


Trzymaj pod rêk¹ gaœnicê przeciwpo¿arow¹.



Zainstaluj w domu alarm przeciwpo¿arowy i alarm wykrywaj¹cy czad, i regularnie sprawdzaj
baterie.



Upewnij siê, ¿e troczki przy kurtkach i kapturach, a tak¿e szaliki nie mog¹ zaczepiaæ siê o
urz¹dzenia na placu zabaw.



Nie zostawiaj dzieci samych ko³o basenów, stawów i strumyków. Opró¿nij brodziki/baseny wodne
kiedy nie s¹ w u¿yciu, jak równie¿ przykryj balie/wanny.



Psy potrafi¹ byæ agresywne. Pilnuj dzieci zawsze kiedy w pobli¿u s¹ psy.



Upewnij siê, ¿e osoby osoby opiekuj¹ce siê dzieckiem wiedz¹ jak zachowaæ siê w razie
niebezpieczeñstwa, oraz maj¹ listê numerów telefonicznych w razie wypadku. Poinformuj je
jak mo¿na siê z tob¹ skontaktowaæ.

B¹dŸ przygotowany/przygotowana:
Zastanów siê nad ukoñczeniem kursu na CPR (sztuczne oddychanie) dla dzieci.
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