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  المركز الوطني للمعلومات

  
 

  مدخل
كثيـرة هـي الحـوادث        و  ، من أهم أولويات التربية الجسدية الـسليمة       لسالمة الطف تعتبر   

ا األطفال في المنزل وتقع تلك الحوادث عندما ينشغل األهـل عـن             لهيتعرض  المأساوية التي   
  .األطفال

لواجب إتباعها لتالفي األخطار التـي      لهذا نعرض مجموعة من التعليمات وإرشادات السالمة ا       
  .تحيط بالطفل في المنزل بإذن اهللا

  لسالمة الطفل إرشادات عامة: أوال
كان ال يوجد به باب وعلى الدرج خاصـة إذا   يجب استخدام حواجز على مدخل المطبخ إن* 

   .بدأ الطفل بالحبو أو المشي
كمـا  ، الصغار  عن متناول أيدييجب حفظ جميع األدوية في صيدلية خاصة بالمنزل بعيدة *

  .ال يقلـدونهم  حتـى  يجب على الكبار استخدام الدواء أيضاً بعيـداً عـن أنظـار الـصغار    
مثل العـصائر   األدوية أو زجاجات المشروبات يجب عدم وضع أي مادة سامة في زجاجات*

 الزجاجات وضعت في هذه فإذا. األمر على الصغار أو الكبار أو المياه الغازية حتى ال يختلط
 بها وتحفظ في مكان بعيد عن متنـاول  كبير وواضح نوعية المادة الموجودة يكتب عليها بخط

   .األطفال
واستنشاق البخـار  ها الضغط علي يجب إبعاد علب المبيدات الحشرية عنهم، ألنه يمكن للطفل*

   .الناتج
ـ        يجب إبعاد األسالك*   .شوفةالكهربائيـة عـن أيـدي األطفـال وخاصـة األسـالك المك
 ومراعاة رفع مستوى أفياش الكهرباء الموجودة على الجدران بأغطية خاصة بها يجب تغطية*

   .عند بناء المنزل هذه األفياش
تسلقها والوقوف عند  الشبابيك حتى ال يحاول الطفل عدم وضع كرسي أو أي منضدة بجانب*

  . للمـشاهدة  الطفـل هيتـسلق  كرسـي فـي البلكونـات حتـى ال     النوافذ وكذلك عدم وضع
ــع* ــب وض ــائم    يج ــو ن ــل وه ــع الطف ــى ال يق ــسرير حت ــى ال ــاجز عل   .ح
وإفراغـه مـن    يجب وضعه في مكان يعجز الطفل الوصول إليه إذا وجد مسدس في المنزل*

   .إليه يكون فارغاً الرصاص حتى لو وصل
عـن متنـاول    وجميع األدوات الحادة يجب رفع المسامير والدبابيس والسكاكين والمقصات*
   .ألطفالا
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ليـت مغطـى   االتو الحمام يمكن فتحه من الخارج، ومن األفضل أن يكون تأكد من أن باب* 
 استحمامه فال تزل قدمه واألفضل البانيو بمساكات حتى يمسك بها الصغير أثناء ويجب تزويد

  .أن ال تترك طفلك في الحمام بمفرده
  يف املنزل  األطفالســالمة :ثانيا

يستطيع   أي طارئ في أي مكان من المنزل و تذكر أن الغرفة التي اليجب عليك توقع حدوث
الطفل الوصول إليها اآلن سيصل إليها عنـدما يكبـر          

   .قليال
غرفة جهاز إنذار لكشف الحريـق أو   أترك في كل* 

  . الدخان وجهاز واحد في المنزل إلطفـاء الحريـق  

ضع سدادات خاصة لكل مأخذ كهربائي ال يـستخدم         * 
ــع ال ــه لمن ــئ في ــال أي ش ــن إدخ ــل م   . طف

 و قم بوضع حاجز أمان في أعلى وأسـفل ، تجنب تركيب أبواب األوكروديون في المنزل *

   . طفل في بداية المشي الدرج إذا كان لديك
   . السامة تجنب وضع النباتات المنزلية*
ا أو يدخلها أو يستنشقه ال تترك األجسام الصغيرة في متناول يد الطفل والتي يمكن أن يبلعها*

 .األزرار والمكسرات مثل البزر والفـستق     ، حبات الخرز ، قطع النقود المعدنية  : في أنفه مثل    

و كذلك قطـع األثـاث ذات   ،عن الممرات في المنزل  أبعد المفروشات ذات الحواف الحادة*
   . االرتفاع الزائد والموصولة بالكهرباء

يجـب أن   ح من األعلى وإذا لم تكن كـذلك يجب أن تكون نوافذ المنزل مصممة بطريقة الفت*
وال تترك أي  يكون لها حاجز وقاية لحماية الطفل من السقوط و كذلك األمر بالنسبة للشرفات

  .كرسي أو جـسم يـستطيع الطفـل الوقـوف عليـه بجانـب النوافـذ أو فـي الـشرفة         

  . الكـيس  ه فيال تترك أكياس النايلون الفارغة في المنزل ألن الطفل قد يحاول إدخال رأس*

محصن بحيث ال يفتحـه   ال ترمي المواد الخطرة في قمامة المنزل إال إذا كان وعاء القمامة*
  . الطفل وأهم هذه المواد هي الشفرات واألدوات الحادة واألدوية

أوان توحي بأنها معدة للشرب ألن الطفـل   المشتقات البترولية أو مواد التنظيف في ال تضع*
  .للشرب  سيظن أنها

وفي إنـاء محكـم    في علبها الخاصةالمشتقات البترولية أو مواد التنظيف يجب أن توضع  *
  .أنها مادة سامة  اإلغالق و في مكان بعيد عن متناول يد الطفل و يكتب عليها بخط أحمر

 . وضع السالل واألطواق حول عنق الطفل حتى ال يتعرض لالختناق يتم تجنب * 

    املـــطـبـخيفاألطفال ســالمة  :ثالثا
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   .وحده في المطبخ ال تترك طفلك*
  .عدم االقتراب من موقد الطبخ مهما كان نوعه*
  .لـألوالد فتحهـا   يمكـن   بالمنظّفات المنزلية في خزانة محكمة اإلغـالق ال يتم االحتفاظ*
ــد األوالد   ال* ــاول ي ــي متن ــادة ف ــرك األدوات الح ــمتت ــالقوأحك ــا  إغ   .أدرجه
ــة فــور  التيــار الكهيــتم فــصل*   . منهــااالنتهــاءربــائي عــن األجهــزة الكهربائّي
في الطهي  المستعملة  مقابض األواني الطفل وتكون األواني الساخنة عن متناول يديتم إبعاد*

  .إلى الداخل حتى ال يتمكن من اإلمساك بها
   يف غـــرفـة النــــوماألطفال ســالمة  : رابعا

ــاظ  * ــب االحتف ــسورة ف تجن ــاب المك ــسورة   باأللع ــا المك ــه أطرافه ــد تؤذي   .ق
ــة    *  ــل منحنيـ ــة بـ ــر مدّببـ ــاث غيـ ــا األثـ ــن أّن زوايـ ــد مـ   .تأكـ
  .فـي مكـان مـنخفض حتّـى ال يكـون هنـاك داٍع للتـّسلق         ألعاب طفلـك يتم تخزين*
   . تنزعي سلسلة اللهاية عنه قبل نومهأنتنسي  إذا كان طفلك صغيراً فال*
 وضع فـراش     ويتم   ن تكديس األشياء حوله   من األفضل أن ينام الطفل في سرير مريح دو         *

  .مطاطي سميك تحت الطفل
  .  ضع طفلك في سرير له حواجز مرتفعة تمنع من سقوطه*

   يف احلماماألطفال ســالمة  : خامسا
  .قليلـة  عدم تـرك الطفـل الـصغير لوحـده فـي حـوض االسـتحمام و لـو لثـوان          *
  . في قاع المغطسلالنزالق بساطاً مانعاً استعمل*
"  ممتلئـا االستحمام  من استخدامه وال تترك حوضاالنتهاءقم بإفراغ كل وعاء من الماء بعد *

  .بالماء
  . حتى ال يدخل إليه الطفل في حين انشغال األهل عنهالحمام دائما قم بقفل باب*
  . اختبري سخونة الماء في حوض الحمام قبل وضع الطفل فيه مع مراقبته*

  .حتى ال يؤذي نفسه حين االستحمام األطفال مواد التنظيف عن إبعاد يتم* 
  :يف حوض السباحةاألطفال  سالمة : سادسا

  سنوات أو٥يجب عليك عدم وضع حوض للسباحة في حديقة منزلك حتى يبلغ طفلك عمر * 
   . سنوات٥أكثر ألن أحواض السباحة هي أكثر مكان يغرق فيه األطفال تحت عمر 

و ال تترك أي وعاء ،  يلهو في الحوض أو حول الحوض إال إذا كنت بجانبهالطفل  ال تترك*
  . من استخدامهاالنتهاءبالماء بعد " ممتلئا كبير

  .ال تترك الطفل يسبح لوحده ، السباحة و لو للحظات ال تترك الطفل لوحده حول حوض*
   . ال تترك أي أدوات كهربائية بالقرب من الحوض*
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   . باحة سوره الخاص غير سور المنزليجب أن يكون لحوض الس*
  .مع عمر األطفال" الحوض متناسبا يجب أن يكون عمق*
   . ال تترك الطفل يغطس في الماء إال بعد معرفة عمق الحوض*
 .الماء وعدم اإلدعاء بطلب النجاة على سبيل المزاح علم الطفل عدم دفع رفاقه نحو*

   :األطفال يف السيارة سالمة : سابعا
و لكـن  ، !!السيارة  للطفل عندما تركب" ن أن حضن األم أو األب هو أكثر األماكن أمناقد تظ

" الحادث لن تكـون قـادرا   على العكس فهو أكثر األماكن خطورة ألنه ال سمح اهللا عند وقوع
أكثر شخص يتـأذى فـي    و سيكون الطفل! على حماية نفسك و حماية الطفل في نفس الوقت 

   . الزجاج األمامي للسيارةالحادث بسبب قربه من 
 يجب جلوس الرضع دون سن سنة في مقاعد األطفال الخاصة، حيث توضع على المقاعـد                *

  .  الخلفإلىالخلفية للسيارة ، والتي يتوجه نظره فيها أثناء جلوسه 
 األمام مطلقاً، والسبب أنـه      إلى يجب أن ال يتوجه نظر الطفل الرضيع أثناء ركوب السيارة            *

لتوقف المفاجئ أو الحوادث فإن عنق الطفل قد يتأذى بشكل بالغ وبالتالي يتأثر الحبل              في حال ا  
  . الشوكي فيه

 يجب عدم جلوس الطفل الرضيع في المقاعد األمامية المزودة بأكياس الهواء، ألنها في حال               *
  . ظهورها عند الحوادث قد تتسبب في وفاة الطفل

  . ألنه قد يتأثر جراء الحوادث بشكل بالغ يجب عدم وضع الطفل الرضيع في الحضن،*
الطفل الكبيـر   و عدم ترك" استخدام القفل السري للباب الخلفي بالنسبة لألطفال األكبر سنا *

  .يخرج رأسه من نوافذ السيارة 
 . عدم ترك األطفال وحدهم بالسيارة وأخذهم معكم عند النزول من السيارة * 
ألطفال غير موجود تحت السيارة أو بـالقرب منهـا ألن   سيارتك أن أحد ا  قبل ركوبتأكد * 

   .تحـت الـسيارة  واللعـب  فـي بدايـة المـشي يميلـون للجلـوس       الكثير من األطفـال 

  يف احلديقةاألطفال  سالمة : ثامنا
الواقيـات   يفضل اللعب في الحدائق التي تستخدم الرمل حول األرجوحة أو المنزلقـات أو * 

   . المطاطية
   . الحادة  الطفل يلهو بالقرب من المقاعد ذات الزواياال تترك* 
علم الطفل كيفية اللعب في المنزلقات وعدم التزاحم فيها مع رفاقه وضرورة االبتعاد عـن               * 

   . نهاية المنزلق حالما يصل إليه
  .  سـنوات يلعبـون باأللعـاب التـي تحتـاج للتـسلق      ٤دون  ال تترك األطفال ممن هم* 
   . بكثير هسن بكثير أو أصغر من هسنأطفال آخرين أكبر من   يلعب معال تترك الطفل* 
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   سالمة األطفال واأللعاب:تاسعا
ما توضع هذه التعليمات علـى علبـة        " أقرأ تعليمات منتج اللعبة قبل أن تعطها لطفلك وغالبا        *

 ٤ل عمره يذكر في هذه التعليمات هو العمر المناسب لهذه اللعبة فال يجوز لطف  وأهم ما،اللعبة
   .  سنوات٩يلهو بلعبة مخصصة لطفل عمره  سنوات أن

يناسب طفل ما قد ال يناسب طفل آخـر مـن     فما، اللعبة تناسب مهارات طفلكمن أن التأكد*
   .نفس العمر

ــة *  ــي فمــه تأكــد مــن أن حجــم قطــع اللعب ــل ف ــدخلها الطف ــر مــن أن ي   .أكب

  .طفلك  آمنة وال تشكل أي خطر على  اللعبةأن تكونتأكد * 
يلعبـون بألعـاب     سنوات٥وهو يلعب و ال تترك األطفال ممن هم دون " راقب الطفل دوما*

ألن الطفل الصغير  مكونة من أجزاء صغيرة و ال تترك بالونات غير منفوخة بين يدي الطفل
   . الذي يحاول نفخ البالون قد يبلعه أو يستنشقه

  . رب برك الماء أو أحواض الـسباحة يلعب قرب الدرج وقرب الطريق وق ال تترك الطفل*

األلعاب التي ال يستخدمها الطفل في مكان آمن وبعيد عن متناول يد ونظر الطفـل   قم بإخفاء*
  . يسقط تضعها في مكان مكشوف ألن الطفل عندما يراها قد يحاول الوصول إليها و قد وال

ينزعـه    يمكـن أن قم بإصالح أي عطل في اللعبة خاصة إذا كان على شكل جزء صغير* 
   . الطفل

   :عند شراءك لأللعاب
البندقية و كذلك األلعاب التـي   صغيرة كالمسدس أو" تجنب شراء األلعاب التي تقذف أجزاء* 

   . عالية" تصدر أصواتا
، تأكد من ثبات العينين و األنف لكي ال ينزعهـا الطفـل  " مثال عند شراءك لدمية ما كالدب*

  . سـنوات ٥ت الحواف المعدنية الحادة خاصة لألطفـال دون  ذا كذلك تجنب شراء األلعاب

الطفل تأكد من أن حوافها غير حادة و أن لها ثقوب تهوية كبيرة  عند شراءك لحاوية العاب*
  . الكثيـر مـن األطفـال قـد يجلـسون داخـل هـذه الحاويـة         و ليس لهـا غطـاء ألن  

 :تجنب شراء األلعاب التالية* 

  .ء صغيرة سهلة الفك يمكن أن يضعها الطفل في أنفه أو فمـه كل لعبة تحتوي على أجزا  -

  .كل لعبة تحتوي على مواد سامة خاصة الرصاص -  
   . كل لعبة ذات حواف حادة -  
   . األلعاب الزجاجية الهشة-  األلعاب –

  :درااملص
- www.998.gov.sa  

- www.asharqalawsat.com 
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- www.lakii.com 
- www.balagh.com 
- www.alhda.net 


