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סימוכין32935 :
תאריך:מאי 32934

برنامج " زيارة بيت امن "
هل البيت امن ألوالدنا ؟ استمارة بقائمة عالمات لتحديد مدى مالئمة مبنى البيت ومحيطة لألوالد
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جولة لتحديد التغييرات الالزمة في المنزل والفناء للحفاظ على سالمة األطفال
نعم
ال تنطبق
ال
عن االسئلة التالية ،علموا بنعم او ال ،حسب الفحص واالنطباع
هل المسخن الكهربائي وجهاز المياه الساخنة مالصقان للحائط وبعيدون عن
 
متناول يد االطفال؟
 
هل يتم الطبخ على رؤوس الغاز الداخلية البعيدة عن االطفال؟
اثناء الطبخ وتناول الوجبة ،هل يتم وضع اقدار طبيخ ساخنة بعيدا عن متناول
 
االطفال (ال نترك\ نضع االكل ليبرد على االرض)؟
هل تقدم المشروبات الساخنة بعيدا عن متناول االطفال؟
 
االوالد الصغار في حركة دائمة وبدون مقدمات ،هم غير مدركون للمخاطر ،اي حركة مفاجئة بجانب سوائل ساخنة مثل
القهوة ممكن ان تؤدي الى سكب الصينة\الفنجان\الطنجرة الساخن على اجسامهم ،فمثال القهوة او الشاي الذين قدموا للتو
للضيوف ممكن ان يؤدوا لحروق شديدة خالل ثانية واحدة فقط .لهذا حافظوا دائما على وسائل االمان.
ابعاد االوالد من منطقة الضيوف اثناء ت قديم القهوة للضيوف على الطاولة المعدة لذلك.
ابعاد كل االغراض الساخنة مثل اقدار الطبيخ ،عند القيام بتحضير الوجبة ،خالل الوجبة وفي كل وقت.
عدم احتضان االوالد اثناء شرب القهوة\ بقرب مشروب ساخن\ اثناء القيام بعملية الطبخ.
 
هل االوالد من جيل  4- 0عندما يأكلون ،موجودون تحت رقابة شخص بالغ؟
اوالد صغار ال يعرفون مضغ وبلع الطعام جيدا ومن الممكن استنشاقه للرئتين .المسالك التنفسية لألود ضيقة بالنسبة للكبار
ولهذا من الممكن اصابتهم باالختناق اكثر ،من هنا علينا االنتبا..
اثناء الوجبة او اطعام الرضيع ال نترك االوالد االكبر سنا يأكلون لوحدهم بدون رقابة ولو للحظة واحدة ولو للحظة واحدة.
ال نعطي الطفل ان يأكل قنينته لوحد .في سرير ،.ألنه من الممكن ان ينام اثناء االكل ومحتمل ان نسبب له خطر االختناق.
ممن وع اعطاء االطفال الصغار مأكوالت صعبة للمضغ ،مثل مأكوالت ذات نوعية زلقة او دبقة ،مأكوالت مربعة الشكل او
صعبة للمضغ.
هل مواد التنظيف موجودة في مكان عالي او مقفل؟
 
 
هل المبيدات الحشرية موجودة في مكان عالي او مقفل؟
هل االدوية موجودة في مكان عالي او مقفل؟
 
 
هل مواد التنظيف والمبيدات الحشرية موجودة في علبتها االصلية؟
حب االستطالع واكشاف المحيط لدى االطفال يتمحور ايضا في ميولهم الطبيعية بإدخال كل شيء الى الفم ،بما في ذلك
المواد السامة ،االوالد بإمكانهم ايضا بلع المواد ذات الرائحة الكريهة ،لديهم ذوق غريب .لهذا علينا ابعاد المواد السامة
الممنوعة لألكل عن االوالد :
نخزن االدوية ،مواد التنظيف والمبيدات الحشرية في مكان عالي او مغلق.
نخزن المواد في علبتها االصلية ( ،مواد التنظيف والمبيدات عندما توضع في قناني او علب مألوفة لألوالد ممكن ان تسبب
لهم البلبلة وتقودهم الى ابتالعها).
المحافظة على ارجاع المواد الخطرة الى مكانها مباشرة بعد االستعمال.
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عن االسئلة التالية ،علموا بنعم او ال ،حسب الفحص واالنطباع
غرفة
الحمام

جهاز
الكهرباء

هل تفرغ االحواض او البانيو عند انتهاء االستعمال؟

نعم

ال





ال تنطبق

الغرق ممكن ان يحدث في ثواني معدودة ،حتى في ميا .ضحلة في احواض الغسيل ،بانيو او بركة صغيرة .االوالد لديهم
حب االستطالع و يحبون اللعب في الميا ،.ولكن بسبب مبنى جسمهم وجيلهم فمن الممكن ان يسقطوا\يتزحلقون لداخل
الميا .وعدم تمكنهم من الخروج (حتى في الميا .الضحلة) .ال يمكننا ان نسمع الطفل عندما يغرق لذلك:
◄ اثناء الحمام ال نترك اوالد حتى جيل  4سنوات على االفل بتاتا ولو لثانية واحدة.
◄ حاال بعد االنتهاء من استعمال من االحواض ،البرك او البانيو  ،نفرغ الميا .او نغلق الغرفة التي وضعنا بها الحوض.
هل خيوط ونقاط الكهرباء سليمة (ليس هنالك اثار حريق على النقاط) ؟





هل يوجد قاطع امان للكهرباء في البيت (מפסק פחת)؟





التماس كهربائي هو مسبب رئيسي للحرائق ،التماس كهربائي ممكن ان يحدث نتيجة استعمال مخارج (שקעים) غير
◄ سليمة ونقاط كهرباء مكشوفة .قاطع تيار (מפסק פחת) يمكن ان يساعدنا في منع حرائق ،نظام كهربائي سليم يمنع
التماس كهربائي .هكذا نمنع حرائق ( .اذا كان المخرج (השקע) محروق او يحدث صوت ممنوع استعماله).
هل هنالك كاشف للدخان ؟





كاشف الدخان يعطي تحذير لبداية حدوث حريق .تحذير مبكر يمكن من الهرب السريع من البيت وانقاذ حياة ومن
◄
الممكن ايضا اطفاء الحريق
هل يوجد مانع او حاجز لمنع طرق االبواب؟





االوالد تلعب ،تركض وتشاغب في البيت ،لوحدهم او مع اخوتهم او اصحابهم بدون ادراك للمخاطر المحدقة بهم .طرقة
باب على اصبع ولد ممكن ان تؤدي الى ضرر وحتى بت ر االصبع ،مانع طرق الباب هو حاجز يمنع غلق الباب بالكامل
وبذلك يمنع طرقه ولهذا يجب الحرص على تركيب مانع على كل االبواب الغير مغلقة.
هل الشبابيك في الغرفة محددة بجدار او معدة لتفتح فقط حتى  10سم؟

غرفة
الجلوس
(للعب
ونوم
االطفال)





الشبابيك تشكل عامل ملفت للنظر واالهتمام من قبل االطفال .من الممكن تسلق االطفال عليهم بالرغم من انهم يريدون
"فقط" النظر للخارج .الولد ال يمكنه السقوط من خالل شباك او جدار مغلق .،لذلك الحرص:
◄ تركيب شبابيك في الغرفة محددة بجدار او معدة لتفتح فقط حتى  10سم
◄ انتبهوا ان الشبكات التي تركب لمنع دخول الحشرات ال تمنع السقوط وبذلك ال تحمي االطفال
هل الخزائن والمكتبيات التي فوق ال  75سم مثبته على الجدران
 
(في الصالون وفي منطقة لعب االطفال )؟
االوالد هم اشقياء ولديهم حب استطالع ،بمقدرتهم ،كجزء من لعبهم محاولة التسلق على الخزائن والمكتبيات ،التسلق
على االثاث من شأنه ان يؤدي لسقوط االثاث على الولد ،التثبيت للحائط يمنع سقوط االثاث حتى عندما يحاول الطفل
التسلق عليه وبذلك نمنع سقوطه لذلك نحرص:
◄ تتبيث الخزائن والمكتبيات التي فوق  75سم الى الحائط .
هل يلعب االوالد دون سن الخامسة باألكياس البالستكية والبالونات





من الممكن ان يبلع الطفل من منطلق حب االستطالع بالونات غير منفوخة ،اكياس والعاب صغيرة الحجم لذلك هنالك
امكانية خطر االختناق  ،البالونات من شانها ان تفرقع وبالونات غير منفوخة خطرة لألوالد لذلك الحرص على:

◄ عدم السماح لألطفال باللعب باألكياس البالستكية

◄ عدم اعطاء االطفال اللعب في اكياس بالستيكية
هل هنالك جدار امان واقي في سرير الطفل االصغر (دون السنتين) الذي ينام
 
عليه بشكل ثابت؟
الرضع يتحركون بشكل دائم ومفاجئ ومن الممكن ان يسقطوا بسهولة اذا لم نمنع سقوطهم ..حتى عند نوم الرضيع ال
نتركه للحظه واحدة .لهذا نحرص:
◄ ال نترك للحظة واحدة رضيع لوحد .بمكان مرتفع مثل اثاث عالي ،سرير االهل ،وحدة ادراج تقمط الرضيع ،كنبة
وغيرها.
◄ االهتمام بنوم الرضيع على فرشة على االرض او في سرير مع جدار مرتفع.
◄ عند استعمال منتوجات االطفال ،نحرص على استعمال حزام االمان المعد لذلك (مثل كرسي االكل ،االرجوحة)
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عن االسئلة التالية ،علموا بنعم او ال ،حسب الفحص واالنطباع
هل موجود درابزين يحيط الشرفة ويصل على االقل الى ارتفاع خصر شخص بالغ
( 1.05متر)?
هل الدرابزين يمكن االوالد من الرؤية من خالله ومبني بشكل افقي او اي عناصر
تمكن التسلق عليه؟

شرفات

هل االثاث والمعدات التي يمكن التسلق عليها موجودة بعيدة عن الشبابيك والشرفة؟

نعم

ال













ال تنطب ق

االوالد هم اشقياء ولديهم حب استطالع ،كجزء من لعبهم بإمكانهم محاولة التسلق على الجدار (الدرابزين ) .جدار عالي مع ابعاد
االثاث التي تمكنهم من التسلق يمنع من االوالد التسلق على الجدار وبهذا نحافظ عليه م من السقوط لذا يجب الحرص على:
◄ وجود جدار يمنع تسلق على الشرفة ،في كل شرفات البيت.
◄ ابعاد االثاث واي معدات عن الجدار ،حتى ال تمكنهم من التسلق عليها
◄ مراقبة االوالد اثناء لعبهم على الشرفة
هل موجود جدار يحيط السطح ويصل طوله على االقل لطول خصر رجل بالغ
 
( 1.05متر)؟

درج البيت

هل الدرابزين مبني بشكل افقي حيث يمكن التسلق عليه ،او الرؤية من خالله؟





هل هنالك بوابة في اسفل واعلى الدرج (في بيت به اوالد من  3- 0سنين)؟





االطفال واالوالد الصغار لديهم حب االستطالع وبإمكانهم الوصول لكل مكان ،ولكنهم ليسوا مستقرين ،ال يدركون معنى الخطر
ولديهم اقل سيطرة على محيطهم ،االدراج من المسببات لسقوط االطفال في حالة وصولهم اليه .يجب العمل على منع وصول
اطفال حتى جيل  3سنين الى الدرج .السقوط ممكن ان يحدث في كال الحالتين عند صعود الدرج او النزول منه ،في حالة وجود
درابزين ممكن منع السقوط من الطالق العلوي للطابق السفلي لذا يجب الحرص:
◄ تركيب بوابة في اعلى واسفل الدرج
◄ االهتمام بجدار يصعب تسلقه حتى نمنع السقوط اثناء استعمال االوالد االكبر سنا للدرج
هل موجود جدار يحيط السطح ويصل ارتفاعه على االقل لطول خصر رجل بالغ
 
( 1.05متر)؟
هل الدرابزين مبني بشكل افقي حيث يمكن التسلق عليه ،او الرؤية من خالله؟



هل االثاث ومعدات اخرى التي يمكن التسلق عليها ،موجودة بعيدا من الشبابيك
ودرابزين الشرفة ؟
االوالد هم اشقياء ولديهم حب استطالع ،كجزء من لعبهم بإمكانهم محاولة التسلق على الجدار (الدرابزين) جدار عالي وابعاد
االثاث التي تمكنهم من التسلق يمنع من االوالد التسلق على الجدار وبهذا نحافظ عليهم من السقوط لذا يجب الحرص على:
جدار على علو كافي يحيط كل السطح.
ابعاد االثاث الذي تمكن من التسلق من الجدار.
يحب مرافقة االطفال اثناء تواجدهم على سطح المنزل اثناء لعبهم او اقفاله ومنع االطفال من دخوله
هل هنالك مكان مخصص لتخزين المواد القابلة لالشتعال (نفط ،وقود وغيرها) في
 
مكان عالي او مغلق؟
هل هنالك جدار فاصل في ساحة البيت يفصل بين موقف السيارة ومكان لعب
 
االوالد؟
عندما يكون موقف السيارات هو نفس المكان المخصص للعب االطفال ،من المحتمل ان يلعبوا االوالد خلف السيارة او بجانب
السيارة  .وعندما يدخل السائق للسيارة بهدف الخروج الى الشارع من الممكن ان ال يالحظ وجود األوالد ،وايضا بسبب بنية
السيارة هنالك احتمال كبير ان ال يشاهد الطفل من المرآة الخلفية فيؤدي الى دهسه لذلك يجب الحرص على:
عمل جدار فاصل يفصل بين موقف السيارة والمكان المخصص للعب األوالد في ساحة البيت.
مراقبة االوالد الصغار اثناء وجودهم في الساحة.
في الصيف ،هل نفرغ البرك المنفوخة او البالستيكية بعد االنتهاء من االستعمال ،او
 
هل نغطي ونقوم بعمل جدار حول البرك الكبيرة؟
الغرق ممكن ان يحدث في ثواني ،حتى في ميا .ضحلة ،في بركة صغيرة .ال نستطيع ان نسمع صوتا عندما يغرق الطفل ،االوالد
لديها حب االستطالع ،وعند وجود بركة ماء يودون اللعب بها ،بسبب مبنى جسمهم وجيلهم ال ينجحون بالخروج حتى في ميا.
ضحلة .لذا علينا:
عند السباحة نبقى مع االوالد حتى جيل  4على االقل ،وال نتركهم للحظة.
بعد االنتهاء من استعمال البركة نقوم بتفريغ الميا .منها مباشرة.
في البرك الكبيرة نقوم بعمل جدار حول البركة حتى نمنع وصول االطفال اليها.


السطوح
◄
◄
◄

الساحة

◄
◄

◄
◄
◄
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