
 

 ! السالمةمستوىقائمة إختبار   -إجراءات السالمة في بيتك 

Arabic 
Home Safety – Checklist! 

إحرص على إختبار . واضحة جدا إال أن بعضها ليست -ر السالمة التي تحيط بنا من السهل إآتشافها بعض مخاط
نتظامإب في منزلك  ع الحوادث للمساعدة في من اإلختبار التالية قائمة السالمة في بيتك من خالل إستخدام مستوى

– إذا لم تتمكن من. وتعرض طفلك لإلصابة فعليك إ  التاليةمن البيانات تخاذ إجراءات   أمام" صح "وضع عالمة أي
أخرىفورية فيفي إستخدام هذه الطريقة   منازل فكرت لماذا ال  و . وأمانامكانا أآثر أمنا أيضا الحديقة   و منزلك لجعل 

 والمساحات الخارجية التي  ؟فلكيذهب إليها ط قد والحدائق
  

:إجراءات السالمة ضد الحريق  

 .أعواد الكبريت والوالعات بعيدة عن أنظار األطفال

.آاشف الدخان تم ترآيبه ويعمل بشكل جيد

. ترآيب حواجز مانعة للوصول إلى مواقد التدفئة

 

. علم بهالنجاة من الحريق وجميع أفراد العائلة على خطة ا وضع
  
 

 :سالمة في الصاالت والساللمإجراءات ال

.ترآيب بوابات السالمة في الساللم

.الساللم خالية من األلعاب والعوائق

.الكافية أثناء الليلاإلضاءة وجود 

 

 .تثبيت جميع السجاد والبساط األرضي بإحكام

  
 

:إجراءات السالمة في غرفة المعيشة

.متناول األطفالإبعاد المشروبات الساخنة عن 

.إبعاد قطع األثاث عن النوافذ لمنع التسلق عليها
زجاج األبواب والنوافذ المنخفضة  مصنوعة من الزجاج الخاص باألمن 

.والسالمة
.إبعاد المشروبات الكحولية عن متناول األطفال

 

.إبعاد وترتيب األلعاب بعد اللعب بها

  
 

:ثناء التنقلجراءات السالمة  أإ  

 .اإلشراف على األطفال أثناء رآوب الدرجات

.فحص المكابح واألضواء والعاآسات ومقاعد الدرجات بإنتظام
 ليس فقط عند رآوب الدراجات بل وعند إستخدام ألواح –إرتداء الطفل الخوذة 

وأحذية التزلج  والسكوتر وغيرها
.إحكامتثبيت األطفال في مقاعد السيارة ب

 

إستخدام أحذية وحصائر واقية من اإلنزالق على األسطح الخشبيبة



 

:إجراءات السالمة في غرفة النوم  

.إبعاد العطور ومستلزمات ما بعد الحالقة عن متناول األطفال   
إستخدام الطابق العلوي أو الطابق الثاني من السرير لمن هم فوق ست 

. سنوات  
 

:إجراءات السالمة في المطبخ   

.إبعاد األطفال الصغار عن المكان أثناء القيام بالطبخ  

 ترآيب سلك مطاطي قصير آهربائي لغاليات الماء.

.إبعاد مستلزمات التنظيف والمنظفات واألدوية  في مكان مقفل  

.المقصات الحادة في مكان آمنإبعاد السكاآين و  

.ا عن حافة موقد الطبخلقدور وأواني الطبخ بعيدمقابض اإبعاد   

 

 إبعاد األطفال عن مكان الكاوية أثناء القيام بكي المالبس 

   

:إجراءات السالمة في الحمام   

.المراقبة واإلشراف المستمر على األطفال  

ترآيب صمام لخلط الماء الدافىء مع أو آوع يدكبحوض اإلستحمام مياه  اختبار
 .إستخدام المياه الباردة أوالمراعاة 

 

.في مكان مقفلالكيميائية مستلزمات التنظيف  وإبعاد األدوية  

 إستخدام حصيرة ضد اإلنزالق في حوض اإلستحمام أو مكان اإلغتسال

 

.الحفاظ على مخزون آاف من مستلزمات صندوق اإلسعافات األولية  

  

:الحديقة راءاتإج  السالمة  في   

 . األطفال وفي مكان مقفلبعيدا عن متناول الحديقةالخاص ب المواد الكيميائيةإبعاد 
وإبعادها عن  في حالة جيدة في مكان آمن والمحافظة عليها لعبإبعاد معدات ال

  .واألسوارلزجاجية الزراعية البيوت ا 
 منعلى إستخدامها بشكل محكم، والحرص  )الترامبولين(تثبيت لعبة حصان القفز 

.قبل شخص واحد فقط واإلشراف على األطفال أثناء اإلستخدام  
.سد الحفر في الحديقة أو تسويرها  

الحرص على قلب أحواض البرك اإلصطناعية وسطول الماء وخزانات المياه لمنع 
 وإقفال البوابات بشكل محكم مع عدم وجود ثغرات في .تراآم وتجمع المياه بداخلها

.السياجات  
  .إبعاد األدوات الخاصة بالحديقة في مكان مقفل

.اإلشراف على األطفال وإبعادهم عن أمكان الشواء ومواقد النيران  

  .الحرص على تنظيف مخلفات الحيوانات األليفة

 

  .فصل المعدات الكهربائية عن التيار الكهربائي عند عدم إستخدامها
 


