
  اإلسعافات األولية
  لمن دون سن الخامسة من العمر

  
  إجعل بيتك أآثر أمانًا

  نصائح وإرشاداتومعلومات، 
 

  الطبعة الثالثة
 

 ... في المنزلالسالمة ونصائح عن معلومات 
 عليك  السببلهذا. واضحة جدا إال أن بعضها ليست - هامن السهل إآتشافر السالمة التي تحيط بنا بعض مخاط

  والمنازل التي تزورها منزلكفي السالمة  مستوىأن تستكشفحاول  .بإجراء تقييم ذاتي إلجراءات السالمةيام الق
 !صاباتالحوادث واإلعلى ذلك منع وقوع توقف يقد ف ،ختبار التاليةإلبإستخدام قائمة ا

 
   :السالمة في غرفة المعيشةإجراءات 

  إبتداًء من  ( على األرض لكي ال يسقطوغيرهار سريال أوريكة ي أو األكرسالال تترك طفلك على
 ).عمرشهرين

  أو زجاج األمان والسالمة مصنوعة من تكون يجب جميع األبواب الزجاجية والنوافذ ذات المستوى المنخفض
 .الزجاجتحتوي على فلم السالمة الخاص ب

  يهالتسلق علمن طفلك النوافذ لمنع أي أثاث بجانب إبعاد. 
 واقية على المنافذ الكهربائية غير المشغولة وضع أغطية بالستيكية الكهربائية مع التتوصيالإطفاء المنافذ و. 
  في متناول  المشروبات الساخنة ال تترك، من تحضيره دقيقة ١٥  بعدبحروق للطفلمشروب ساخن قد يتسبب

  منخفضةعلى طاوالت المشروبات الساخنة ال تترك / األسطححواف الطاوالت و، بعيدا عن يد الطفل
 طفلك والمشروبات الساخنة في نفس الوقتتجنب حمل  

 . 
  :ساللمإجراءات السالمة في الصالة وال

 الساللمأعلى وأسفل في سالمة ترآيب بوابات ال. 
 العوائق مضاءة جيدا وخالية من يجب أن تكون الساللم. 
  عند النزول في الساللم)  الدرابزين(تمّسك بمقبض السالمة في السلم. 
  

  :امالسالمة في الحّماءات إجر
 لكي يكون الماء معتدال آوع يدكبإستخدام حوض االستحمام بالماء البارد أوال وتحقق من درجة الحرارة ئملإ . 
 الحّمامات أو المغاسلنزالق في لإل مانعة حصيرة وضع. 
  األطفال في الحمام في جميع األوقاتاإلشراف والمراقبة على . 

  
  : النومالسالمة في غرفإجراءات 

  رتفاع درجة حرارة طفلكإ فقد يتسبب ذلك في، تدفئةالتجنب وضع السرير قرب جهاز. 
 واحدأآثر من فراش السرير والفرق بين اليجب أال يكون ( الصحيح للسرير هو المقاسفراش التأآد من أن ال 

 ).سنتيمتر من أي جهة للسرير
  ناق الطفلفي إختسبب ألنها قد تتسرير ي ال فدئوساتجنب إستخدام. 
 من العمر  أقل من سنة واحدةألطفالتجنب إستخدام اللحاف ل. 
  تجنب إستخدام وسائد الحماية ألنها قد تتسبب في إرتفاع درجة حرارة الطفل في السنوات األولى من العمر

 . من فوق السريرعلى األرض وألن الطفل قد يستخدمها للصعود عليها ثم السقوط 
 عند الوقوع من السريرصابات إوقوع التسبب في لتجنب عوائق  أي  منسرير طفلكب المنطقة المحيطة إخالء. 
  أو الطابق الثاني من السريرالسرير العلوي  يمكنهم إستخدامفقط  سنوات ستفوق سن األطفال. 
 ال. عازل لتبردفي آيس بعيدا نزعها وضعها  إ؛اء بعد إستخدامهابمشبوآة بالكهر الشعر ال تترك آلة مملس 

 . أبدًاعلى األرض اآللة ركتت

Arabic 
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  إجراءات السالمة في المطبخ:
  عن متناول يد الطفلأن تبقى بعيدة يجب آل السكاآين والمقصات. 
 بعيدا وأواني الطبخ مقابض المقالة مواقد الطبخ الداخلية  للموقد واحرص أن تكون ستخدام إ،  الطعامعند طبخ

 .بدون مراقبة أبدًا مقالةالال تترك . الحافة األمامية للموقدعن 
  آل شيء على الطاولة على ها ويسقطون نوسحبي قداألطفال الصغار ألن مفارش المائدة يمكن أن تكون خطرة

 .ؤوسهمر
 عن متناول ة، بعيد)مقفلةكون تفضل أن ي (مرتفعة دواليب جميع منتجات التنظيف واألدوية والكحول في إبعاد 

 .ةمنخفضلدواليب اللترآيب أقفال طفلك، أو إذا لزم األمر، 
 عد السيارةامقوعربات األطفال و، ةمرتفعالسي اكرلل أحزمة أمان خماسية الربطستخدام إ. 
  ة زجاج يتناول طعامه فيطفلكآان إذا أمسك دائما الطفل والزجاجة. 
  بدال من ذلك .  أماآن ساخنةتحتوي علىائل قد و السألنالطفل في الميكروويف طعام زجاجة عدم تسخين

 .إبريق من الماء الساخنضعها في زجاجة أو جهاز تسخين القنينة أو الخدم ستإ
 ات الماءلغاليآهربائي  ترآيب سلك مطاطي قصير. 
 بعيدا عن متناول األطفال  وغيرهاوأآياس القمامة بالستيكية، الآياس األ تخزين. 
  ن متناول األطفال بعيدا عأوعية القمامة و وأواني المياه أغذية الحيوانات األليفة  تخزين . 

 
  :السالمة في الحديقةإجراءات 

 الزجاجية  البيوت عن ةبعيدلإلستخدام وفي حالة جيدة و بشكل آمن، واأللعاب محفوظةمعدات ال التأآد من أن
 .ة لمنطقة األلعاب ناعمأرضيةتأآد من وجود  والالزراعية واألسوار

 تأآد من أنها لم تستطع سدهاإذا  .  صندوق رملي للعبلتصميم أماآن  أو إجعلها– سد جميع الحفر في الحديقة ،
 .مغطاة بشكل آمنمسورة أو 

  وسطول الماء وخزانات المياه لمنع تراآم وتجمع المياه بداخلهاالبرك اإلصطناعية أحواض قلب. 
  من قبل شخص أن يتم إستخدامها على وأحرص  على أرضيات ناعمة )الترامبولين(وضع لعبة حصان القفز

 . في جميع األوقات عليها واإلشراف مع إستخدام شبكة السالمةآل مرةفي  فقط واحد
 تهااعبوحتفاظ بها في األطفال مع اإلبعيدة عن متناول في مخزن مقفل  المواد الكيميائية وأدوات الحدائق تخزين 

 .األصلية
 عدم ضمان ة بالحديقة لأقفال جميع البوابات والتأآد من عدم وجود ثغرات في السياجات واألسوار المحيط

 .هاألطفال من خاللا هروب
 في األيام المشمسةوالكريمات الواقية من الشمس مالبس واقية األطفال إرتداء  على الحرص. 
  فضالت الحيوانات األليفة في الحديقةتنظيف أماآن. 
  تبقى ساخنة لعدة ساعاتآونهاالنيران الدائم على معدات الشواء ومواقد اإلشراف  . 

 
  :أثناء النقل والتنقلالسالمة راءات إج
 الدراجاتيرآبونوهم األطفال الصغار على  الدائماإلشراف الحرص أن يقوم شخص بالغ ب . 
  عاآسات الو ومقاعد الدراجات إطاراتضواء وأمكابح والحرص أن يقوم شخص بالغ بشكل منتظم بفحص

 .الضوئية
 ح التزلج، الوأعند استخدام بل وأيضا لدراجات ناء قيادة اأثرتداء خوذة السالمة ليس فقط الحرص الدائم على إ

 . وغيرهار سكوتوأحذية التزلج وال
 الدراجات والشعور بالمسؤولية بهذا الخصوص رآوب تشجيع األطفال على التقيد بإجراءات السالمة أثناء. 
 ان محكمة الترآيب رة وأن تكون مقاعد األم السياالحرص على أن يكون األطفال في وضع آمن أثناء قيادة

 .زنهم وطولهمومناسبة لو
 إلى أن العربة التي تدفعها تسبقك في العبورعربة األطفال عند عبور الطريق مع  اإلنتباه. 
  في السيارةأبدا بمفردهال تترك طفلك . 



  :إجراءات السالمة العامة
 

 طفلك مع مطلقا وحدها  ليفةأللحيوانات ا اال تترك. 
 العمل أسطح أو األسطح علىالهزازة ي األطفال آراس ال تضع. 
  طفلك عن متناولحبال الستائر بإحكام وأبعدها أربط. 
  على حصيرة لهذا الغرض بحيث لو إنقلب الطفل لن  األطفال على األرض اتظحفا تغييرإحرص على

 .يتعرض لألذى
  كون قيد االستعماليال  عندما عن الكهرباء الهاتف فصلإحرص على. 
 نزالقإلا تجنبإحرص على مسح جميع البلل من على األرض ل. 
 نزالقإلل مضادة حصيرةتحتها  يجب أن يكون  منزلفي ال السجادو الحصير جميع. 
 متناول اليد في التي هي معين فقطأللعاب الخاصة بعمر ا  أنتأآد من. 
 ألنها آلها قد تتسبب في  اآهالفو نصغيرة مقطع  أو والحلويات الفول السوداني أآلب صغير طفلتسمح ل ال

 .ناق الطفلختإ
 الطفل تشجعوال   لإلصابة الطفلالتعرض خطر من تزيد  ألنها طفالال ينصح بإستخدام مشايات األ 

 .المشي على
 سلك وبالتالي تسقط الكاوية ال سحب المالبس ألن الطفل قد يقوم بآي عند الصغار األطفال إنتبة إلى وجود

 على رأسه
 بطريقة آمنة الصيدلي  عن طريقاألدوية جميع اياالتخلص من بق. 
 ار البالونإنفج بعد أن  ألنه قد يتسبب المطاط في خنقة سن ثالث سنوات تحت طفلل ابالون ال تعطي. 
  ألطفال باجدا مضر ألن التدخين السلبي طفلك  الغرف التي يوجد بهاالتدخين فيإإلمتناع التام عن. 
 اإلسعافات األولية يا من مستلزماتآاف امخزون لديك  أنتأآد منال. 

 

 :السالمة من الحرائقإجراءات 
 

  لهم تسول ال حتىهم بعيدا عن أنظارواألطفال  بعيدا عن متناول الكبريت والوالعاتإبعاد  علىالحرص 
 .بها للعبأنفسهم ا

  ها في  آفائتالتحقق منو الطابق السفليو في الطابق العلوي  الدخانآشفأجهزة  الحرص على ترآيب
 .مجانا لترآيب أجهزة آشف الدخان  االطفاء المحلية ات خدمبمكتباتصل  .األسبوع مرة في العمل

 في ما يجب القيام به عرفا تآله األسرة والتأآد من أن ،النجاة من الحريق خطة الحرص على وضع 
 نشوب حريق ةحال 

 إغالقوالنوم قبل الذهاب إلى  رمنافض السجائ جميع وتنظيف ،السجائر الحرص على إطفاء جميع أعقاب 
 .األبواب جميع

 
 :مزيد من المعلوماتآيفية الحصول على 
اإلصابات  وقوع جنبت آيفية أو سالمةإجراءات ال بشأن المشورةعلى الحصول  أو لمزيد من المعلومات

 :لمن هم دون سنة الخامسة من العمر
 

 الصحيةالمشرفة  التحدث مع
 
 أو
 

:  رقمالمجاني على الهاتف لصحة الوطنية في جرامبيان لالتابعة)Healthpoints( مكاتب بأي من االتصال
  ) ساعات الدوامخالل 30 20 20 0500 (

 


