
 من أجـل سالمـة طـفـلك ارشادات



 من أجـل سالمـة طـفـلك رشاداتإ

   !مبروك

ها هو ٌأتٌكم المولود، مع سعادة كبٌرة، لكن كما تعلمون •
 .المسؤولٌة أٌضا كبٌرة

أنتم تشكلون نموذجا ألطفالكم، اختٌاركم لنمط حٌاة آمن •
 .ٌؤثر على اختٌار أطفالكم للتصرف بحذر أٌضا



   !بالحذر على الطرٌق“ الطرٌق”نبدأ 

   :المنزل الىعند الخروج من المستشفى والعودة 
!  ممنوع وضع الطفل الرضٌع فً الحضن أو على األٌدي أثناء السفر بالسٌارة•

 .بهاالتً تسٌر  وال تهم المسافة التً تقطعها السٌارة أو السرعة



 حزام ومقعد األمان

طفل حتى جٌل سنة ووزن )ٌجب تثبٌت حزام األمان دائما للطفل 

بعد وضعه فً المقعد الخاص به أو السلة الخفٌفة ( كغم 9

 (.סלקל)



   مقعد األمان - السالمة القصوى

لألطفال الرضع وحتى عمر )أو مقعد األمان  סלקל/ تثبٌت السلة الخفٌفة •

لسٌارة، بواسطة أحزمة األمان التً لٌكون فً المقعد الخلفً ( سنوات 8

 .بالسٌارة بعكس اتجاه السفر بحسب تعلٌمات المنتج

أو مقعد األمان فً المقعد  סלקל/ تثبٌت السلة الخفٌفة عدم  !االنتباه •

  .األمامً مقابل الوسادة الهوائٌة فً مقدمة السٌارة



 تعلٌمات - ساحات البٌوتفً 

 :لى الخلفإلتفادي حادثة دهس أثناء رجوع السٌارة 
قبل دخولك السٌارة علٌك فحص محٌط السٌارة والتأكد من  •

 .عدم وجود أطفال فً المكان حولها

وضع حاجز فاصل فً الساحة بٌن موقف السٌارة ! مهم جدا•
 .وبٌن مكان اللعب



 عـربة الطـفـل
 

 عدم ترك طفل داخل العربة دون مراقبة! االنتباه

مرافقة الطفل بالعربة عند الخروج للشارع أو عبور الشارع •

 .  سنة 12تكون فقط من قبل شخص بالغ ما فوق 

وضع األحزمة الخاصة للطفل داخل العربة بشكل صحٌح •

 .حسب التعلٌمات



 حتى ٌكبر الطفل بسالم

التصرف بحسب  توصٌات األمان ٌوفر راحة البال ومتابعة 

 نمو الطفل بشكل صحٌح

 12ال نترك الطفل الرضٌع برعاٌة شخص لم ٌبلغ سن : هام•

سنة بعد، ألنه ٌعتبر بذاته طفالً وال ٌمكن االعتماد علٌه 

 .لالعتناء بسالمة الطفل الرضٌع

 



 السالمة واألمان داخل المنزل

 

 عدم ترك طفل رضٌع، حتى وال للحظة واحدة دون مراقبة

سرٌر : على أثاث مرتفع أو أمكنة مرتفعة مثل عدم ترك طفل •

 .الوالدٌن، مقعد صالون وغٌرها دون حماٌة أو حواجز

وضع األحزمة الخاصة فً الوسائل التً ٌستعملها الطفل •

 .ترمبولٌنا وغٌرها -العربة، ال: مثل



   !االستحمام السالمة فً حوض

 

ٌجب مراقبة الطفل، فً حوض االستحمام، بشكل مستمر من قبل 
  شخص بالغ

سم خالل ثوان  10الغرق قد ٌحدث حتى فً مٌاه ضحلة أقل من •
 .معدودة

افحصوا درجة حرارة الماء، الدرجة األمثل الستحمام الطفل هً •
 .  درجة مئوٌة 37

ٌجب وضع أٌدٌكم لمواجهة ، مباشرة سكب الماء على الطفل عدم•
 .بدالً من جسم الطفل لماءا



 السالمة فً المطبخ وغرفة الجلوس

 أي حركة بغٌر انتباه تؤدي الى اصابة ! االنتباه
ال تحملوا الطفل أثناء التدخٌن أو شرب القهوة أو مشروب •

 .ساخن آخر

ال تحملوا الطفل أثناء الطهً وانتبهوا لعدم  إقترابه من مكان •
الطهً واألوانً الساخنة فأي حركة بغٌر انتباه تؤدي الى 

 .اصابة الطفل بحروق
 



   األختناق إلى تؤدي قد  متوقعة وغٌر صغٌرة جسامأ !الحذر

 .الطفل عنق على "المّصاصة" تعلٌق ممنوع•

 التً قماشٌة أشرطة منها تتدلى مالبًسا الطفل إلباس ممنوع •

 .إختناقه الى وتؤدي عنقه حول تلتفّ  أن ممكن

  خطر اإلختناق



الرجاء التوّجه ، الرضٌع لالستفسار حول سالمة وأمان طفلكم

 مراكز األمومة والطفولة فً أنحاء البالد الى

 :لمعلومات اضافٌة ٌمكنكم التوّجه الى

مؤسسة  -مركز المختصٌن 
 "بطٌرم"

03-9263111 

www.beterem.org 

السلطة  -مركز االستعالمات 
 الوطنٌة لألمان على الطرق

  02-6333604 

www.rsa.gov.il 

 الخروج من المستشفى


