
از  یاریخود نبوده و در برابر بس رامونیکودکان قادر به درک خطرات پ

عالوه بر مرگ  یدارند.حوادث دوران کودک یشتریب یریپذ بیخطرها آس

و هزاران کودک ناچارند به  باشندیهمراه م زین یناتوان یباال زانیبا م ریوم

 یانوو نات تیخود را با معلول عمری از سوانح مابق یناش یبهایآس لیدل

از  یریشگیپ یاطالع خانواده ها در مورد راهها انیم نیکنند.در ا یسپر

و حفظ  عیوقا نیدر کاهش ا یسوانح و حوادث در کودکان نقش مهم

نکات جهت اطالع خانواده ها  نیاز ا یسالمت کودکان دارد.در ادامه برخ

 ست.آورده شده ا

 

 : یاز سوختگ یریشگیپ

 گاریو س دیننوش یداغ و چا عاتیدر زمان بغل کردن کودکان ما .1

 .دینکش

 لیسوزاننده )از قب لیداغ و وسا عاتیکودک را در معرض ما .2

 . دندهی قرار...( و اتو – تنور – منقل – اجاق – بخاری–سماور 

آب را با پشت دست خود امتحان  یاز حمام کردن کودکتان دما شیپ

 که آب ولرم باشد. دیتا مطمئن شو دیکن

 ایو  نیزم یداغ رار رو عاتیما یحاو یظرفها ای نیسنگ یایاش .3

عالقه  یزیروم دنیکودکان به کش دیمراقب باش دینگذار زیلبه م

 .دیقرار ده یکیبرق محافظ پالست یزهایپر در. باشندیمند م

به همراه کودکان  یبرق لیبرق و وسا یزهایپر یاز بازرس .4

 دیکن یخوددار

 

 :یکیاز حوادث تراف یریشگیپ

 یرفت و آمد به مدرسه و مهارتها یمنیا نیقوان .1

 . دیاموزیرو را به کودک ب ادهیپ یمنیا

کودکان  یمحل برا نیتر منیا لیعقب اتومب یصندل .2

مخصوص کودک  یصندل از است. یدر هنگام رانندگ

 .دیاستفاده کن لیدر اتومب

 دیتاک یو دوچرخه سوار یباز یها طیمح یمنیبر ا .3

 .دیکن

 ایاست خودرو سوار از سمت ر دیبا شهیکودکان هم .4

 شوند. ادهیپ

 کودک را هیچوقت در قسمت بار اتومبیل سوار نکنید  .5

 
 از سقوط: یریشگیپ 

تخت خواب  ایمحافظ گهواره  یکودکتان را وقت هرگز .1

  .دیاست تنها نگذار نییپا ایباز 

تخت خواب  -زیبلند مانند م یهرگز کودک خود را در جاها .2

 .دیرها نکن تنها یو صندل مکتنی –بدون حفاظ 

کودک  یسن و سال چیدر هدیریبگ ریرا از ز رخواریساک حمل ش .3

 .دیرا در روروک نگذار

 . دیراه پله ها قرار ده یمحافظ در ابتدا و انتها .4

 .دیپنجره ها محافظ و قفل قرار ده یرو .5

 .دیبلند و بدون محافظ تنها رها نکن یکودک خود را در جاها .6

 .دیاموزیکودک برفتن از پله را به  نییباال و پا .7

 .دیو....(را آموزش ده یمنی)کاله ا یدوچرخه سوار یمنیا نیقوان .8

 است. منیکودک ا یمحل باز دیمطمئن شو .9

 

 

 یو خفگ یاز غرق شدگ یریشگیپ

 کیبا  شهیهم.دیوان تنها رها نکن ایهرگز کودک را در تشت آب  .1

 .دیدست از او حفاظت کن

شدن را دور از دسترس کودکان قرار  دهیکوچک قابل بلع ایاش .2

 .دیده

 ( دی)به شکم نخوابان دیپهلو بخوابان ایکودک را به پشت  .3

از بالش  دیو شکم کودک را محکم نبند دیرا قنداق نکن رخواریش .4

 .دیاستفاده نکن

 -والر–از دود )سماور  یکودکتان را عار یزندگ طیمح .5

 .دداری نگه....(منقل



 .دیاموزیرا ب رخواریش یعروق یقلب یایو اح هیاول یکمکها .6

 .دینگه دار خالی را ها حوضچه و تشتها –سطلها  .7

آنها را  یو در ورود دیاستخرها را از چهار طرف حفاظ دار کن .8

 . دیبسته نگه دار

کودک قرار  کیبادکنک ها را نزد ای یکیپالست یها سهیک .9

 .دینده

پرده و کرکره را  نوارهای – یکیالکتر یها میس -تلفن میس .10

 .دیآنها دور کن یمحل باز ایتخت خواب کودکان  کینزد

 .دیآب را به کودک آموزش ده یمنیا نیشنا و قوان .11

شده قرار  دهیهم چ یرو یهرگز کودک خود را کنار رختخوابها .12

 او خواهد شد. یرختخواب موجب خفگ زشیر رایز دینده

 .دیهرگز هنگام غذا خوردن کودک را تنها نگذار .13

 

 

 :تیماز مسمو یریشگیپ

 .و کمد توسط کودک قابل باز کردن نباشد نتیدرب کاب .1

سموم( و داروها را در  -پاک کننده -ندهی)شو ییایمیمواد ش .2

مخصوص با درب بسته و دور از دسترس کودکان قرار  ینتهایکاب

 .دیده

 ختهی( را در ظروف مخصوص ر ندهیمواد شو ای) نفت یمواد سم .3

 .دیو دور از دسترس کودکان قرار ده

کودک   دیو در معرض د نیسطح زم یخطرناک و آلوده رو اءیشا .4

 .دیقرار نده

 یقرص ها وداروها شکالت ها دییهرگز به کودک نگو .5

 .مخصوص هستند

 

 :یبدن صدمات

 و از  دیتنها نگذار یخانگ واناتیکودکان را باح .1

 .دیکن یخوددار یدر محل زندگ واناتیح یهدارنگ

 .دیکودکان را تنها رها نکن .2
 .دیل کودک خود در هر زمان مطلع باشاز مح .3

 .صحبت نکند بهیبا افراد غر دیاموزیبه کودک ب .4

و پس از مدرسه  شیکودک در پ منیا طیاز مح .5

 .دیابی نانیاطم

 .دیها را به کودک آموزش ده تیشماره تلفن فور .6

خواهر  ایاز کودک خود را به برادر و یهرگز نگهدار .7

آنها از  دیو انتظار نداشته باش دیجوانش نسپار

 .دیکودکتان مراقبت کن
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