
األمان لطفلك الرضيع
قا�ة التحقق لألطفال الذين تقل أع�رهم عن سنة واحدة (١)

خبیرة الحوادث للمضمون مدیرة التطویر ریتّا كویفوال (Riitta Koivula)، مؤسسة الصحة والرفاھیة.
thl.fi/lastenturvallisuusohjelma :برنامج األمان لألطفال وللشباب

(Antti Metsäranta) الرسومات أنتّي میتسارانتا

یتوجب إبعاد عن متناول األطفال األشیاء الحارة 
والحادة والثقیلة وكذلك مواد الغسیل السامة 

الموجودة على أسطح المطبخ.
یتوجب أن تكون ھناك أغطیة لألمان لصنادیق 

المطبخ التي تحتوي على مواد حادة.
یتوجب أن تكون مفاتیح الفرن والمواقد محمیة، 

وأن یُجعل وصول الطفل للنظر إلى الموقد 
ممنوعاً من خالل واقي الموقد.

أال یكون تسلق الطفل لطاولة المطبخ أو لألسطح 
األخرى ُممكناً. 
الحمام والساونا

الصنابیر في الحمام یتوجب أن تكون دائماً 
صنابیر بمنظم للحرارة وصنابیر آمنة.

یتم التحقق دائماً من درجة حرارة الماء الذي 
یستحم فیھ الطفل قبل االستحمام.

ال یجوز ُمطلقاً ترك الطفل في حوض الحمام أو 
حوض الجاكوزي بدون ُمراقبة، ویتوجب دائماً 
إفراغ حوض الحمام أو حوض حمام الجاكوزي 

بعد االستحمام.

تتم مراقبة الطفل أثناء نومھ في الخارج.
ال یجوز ترك الطفل وال للحظة واحدة بمفرده 
على طاولة الرعایة أو على األریكة أو على 

مكان آخر، یكون ُمعرض فیھ للسقوط.
یتوجب أن تكون طاولة الرعایة ثابتة ومحكمة 

وذات حافة مرتفعة.
ال یجوز ترك الطفل حول التلفزیون: قد یؤدي 

فیض الُمنبھات غیر الُمفلتر إلى اإلضرار بتطور 
أعصاب الطفل.

یتوجب التعامل مع الطفل بحذر وبلین وھدوء وال 
یجوز ھزه أبداً.

المطبخ
یتوجب التأكد من درجة حرارة الطعام والشراب 
قبل تقدیمھ للطفل لیتناولھ. استعمال ملعقة ُمختلفة 

عند التذوق، للوقایة من انتشار تسوس األسنان.
یُقدم الطعام للطفل الصغیر على ھیئة صوص 

(ھریسة) أو في عبوات كبیرة وھو في وضعیة 
قائمة ثابتة لمنع خطر االختناق. 

یتوجب أن یكون الكرسي الذي یجلس علیھ الطفل 
عند تناول الطعام ثابتاً بشكل قوي، بحیث ال 

یتمكن الطفل من الوقوف علیھ. 
یتوجب مراقبة الطفل عندما یكون جالساً على 

كرسي تناول الطعام.
ال یتوجب اإلبقاء على الطفل في الحضن أو كیس 
أو شاش الحمل، في نفس الوقت الذي یتم التعامل 
أثناءه مع مشروبات أو طعام حار أو یتم استعمال 

السكین أو المقص.

النوم وعربات األطفال 
وحاالت الرعایة

یتم تنویم الطفل على ظھره للتقلیل من خطر 
الموت المفاجئ. 

أسطح سریر الطفل الرضیع تكون قریبة بما 
فیھ الكفایة من بعضھا، بحیث ال یستطیع الطفل 

إخراج رأسھ من بینھا أو أن یتمكن من تسلق 
السریر للخروج منھ.

عندما یبدأ الطفل في تعلم الوقوف، یُبقى على 
األجنحة الجانبیة لسریر الطفل الرضیع إلى 

أعلى، وإنزال قاعدة سریر الطفل الرضیع إلى 
األسفل.

عدم وجود أي شيء على السریر أو على عربات 
األطفال، بحیث یكون من الممكن أن یختنق منھ 
الطفل أم یُشنق منھ عند تقلبھ (على سبیل المثال 

دمى األلعاب اللینة والوسادات والحبال).
عدم إنزال سلة أو كیس حمل الطفل أو مقعد 

األمان لحمل الطفل، على أي مكان آخر غیر 
األرضیة.

عندما ینام الطفل الرضیع في الخارج في عربة 
األطفال، یتوجب وضعھا في مكان بحیث ال تقع 
أو تتدرج فیھ. تُستعمل في عربات جلوس ونوم 

األطفال الُسیُور/أحزمة األمان.
یتوجب عند وضع عربات األطفال في الخارج 
أن تكون في ظل مكان محمي، بحیث ال ترتفع 
درجة حرارتھا في الداخل بقدر زائد عن الحد، 

ویتم حمایة العربات في الخارج بالشاش أو بشبكة 
الحمایة بسبب الحشرات والكائنات األخرى.

توجد على األرضیة وفي حوض الحمام موانع 
لالنزالق.

یوجد حاجز لألمان حول جھاز تسخین الساونا، 
وال یجوز تجفیف المالبس بجوار جھاز تسخین 

الساونا الحار.

دمى األلعاب
تم التحقق من مالئمة دمى األلعاب للطفل الذي 

یقل عمره عن سنة واحدة (1).
ال یوجد في دمى األلعاب للطفل:

أجزاء صغیرة قابلة لالنفصال
حبال أو أشرطة

  كرات أو خرزات صغیرة
  مغناطیسات و/أو بطاریات دائریة صغیرة

  التحقق من حال دمى األلعاب واللھایة 
  (مصاصة الطفل الصغیر) بانتظام، ویتوجب 

إزالة تلك المعطوبة.
التحقق من نظافة دمى األلعاب واللھایة وغسلھا 

بانتظام.



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.

ويل أمر الطفل والقريب

اعتني بقدرتك عىل االستمرار وتحدث عن األمور التي تُقلقك مع 

املقرب½ 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 

١١٢ أو 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
 .010 195 202

أمور أخرى:
یتوجب أن یكون الطفل ُمثبتاً في عربة الشراء 

في المكان اآلمن أو المقعد اآلمن الُمخصص لھ.
ال یجوز ترك الطفل ولو حتى للحظة بدون 

مراقبة، ویتوجب رصد مكان وجوده وتحركاتھ 
طوال الوقت. 

ال یجوز ترك الطفل بمفرده مع الحیوانات.
یجوز للطفل االستمتاع بالحضور اآلمن لولي 

األمر وحنانھ وصحبتھ.
تشجیع الطفل على الحركة لتقویة مھاراتھ 

الحركیة، والسعادة عند زیادة المھارات.

بشكل عام في البیت
یتوجب أن یُبعد عن ُمتناول الطفل:

األشیاء الصغیرة التي تسد مسار الجھاز 
التنفسي

أكیاس البالستیك
األدویة والفیتامینات

المواد الكیمیائیة ومواد التنظیف
سجائر الدخان والسعوط والمنتجات البدیلة 

للنیكوتین
عیدان الثقاب والوالعات

المشروبات الكحولیة والمواد المسكرة/
المخدرة األخرى

دمى األلعاب وأمتعة اإلخوة واألخو
ات األكبر سناً

ال یجوز تناول األدویة على َمْرأى الطفل.
یتم االحتفاظ بمواد الغسیل والتنظیف في علبھا 

أو ُمغلفاتھا األصلیة.
نباتات الزینة المنزلیة غیر سامة.

یوجد على األدراج الداخلیة:
أدراج آمنة عالیة بما في الكفایة في األعلى 

واألسفل
مانعات االنزالق

واألسوار (الدرابزینات) ذات األعمدة القائمة 
والكثیفة بما فیھ الكفایة.

یتوجب أن یكون ھناك جھاز إنذار الحریق في 
كل طابق، والتحقق شھریاً من عمل بطاریات 

أجھزة إنذار الحریق.
یتوجب أن تكون مقابس الكھرباء محمیة بشكل 

آمن أو محمیة بسدادات.
یتوجب أن تكون أسالك الكھرباء مربوطة 

وبعیدة عن متناول األطفال، ویتوجب أن تكون 
الوصالت الكھربائیة نظیفة من الغبار وأال تكون 

موصلة بالتوالي.
یتوجب أن یكون على الشبابیك مماسك للوقایة 

من السقوط، ویتوجب اإلبقاء على الشبابیك ُمغلقة 
طالما كان ذلك ممكناً.

في الفناء
ال یجوز ترك الطفل في الفناء بدون مراقبة.

یتوجب إفراغ حاویات المیاه وأحواض المیاه من 
الماء بعد االستعمال: من الممكن أن یغرق الطفل 
في ماء ُعمقھ بضعة سنتیمترات، إذا كان وجھھ 

في اتجاه الماء.
یتوجب اإلبقاء على حوض "برمیل" أو بانیو 

االستحمام مغطیاً بعد االستعمال.

أثناء حركة المواصالت
یتوجب أن یكون حزام األمان مربوطاً دائماً في 

مقعد األمان عندما یتجول الطفل بالسیارة، بحیث 
یكون:

تتناسب مقاساتھ مع حجم ووزن الطفل
تم تركیبھ وفقاً لإلرشادات وظھر الطفل في 

اتجاه السیر.
تم التأكد من القیود المتعلقة بالوسائد الھوائیة 

للسیارة.
تم التأكد من البائع بخصوص االستعمال السابق 

لمقعد األمان الذي تم شرائھ ُمستعمالً (على سبیل 
المثال حاالت حوادث السیارات والصدمات).
ال یجوز ترك الطفل النائم بمفرده في السیارة.
عندما یركب الطفل على الدراجة، یتوجب أن 

یكون مثبتاً في مقعد األمان.
عندما یستخدم الطفل والشخص البالغ الدراجة، 

یتوجب أن یستعملوا خوذة الدراجة التي تم 
تثبیتھا بشكل مالئم. یتوجب استعمال مصباح 

الضوء عند السیر بالدراجة عندما یكون الضوء 
خافتاً أو في الظالم.

یتوجب أن یكون في عربات جلوس ونوم 
األطفال وكذلك في مالبس األطفال واألشخاص 
البالغین عاكسات للضوء، وعند اللزوم السترات 

العاكسة للضوء التي تُحسن الرؤیة.
یتوجب أن یستعمل الطفل واألشخاص الكبار 

سترات اإلنقاذ دائماً عندما یتحركون على الماء.


