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كيفية وضع حزام األمان 
أثناء السفر يف كل سيارة، وال تهم املسافة التي تقطعها أو الرسعة التي تسري بها، 

يجب وضع حزام األمان للطفل )طفل حتى جيل سنة وأيضا وزن 9 كغم( دامئا بعد 

وضعه يف مقعد األمان املالئم له أو السلة الخفيفة )סלקל(. 

ممنوع وضع الطفل الرضيع يف الحضن أو عىل األيدي أثناء السفر بالسيارة! ألنه يف 

حال وقوع حادث فان وزن الطفل يزداد بشكل كبري نتيجة قوة الدفع، فيفلت من 

أيدينا ويندفع نحو مقدمة السيارة وحتى اىل خارجها  من خالل الزجاج األمامي 

للسيارة جراء االصطدام.



 حامية قصوى
استعامل صحيح ملقعد األمان هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة يف حامية وانقاذ 

الطفل يف حالة وقوع حادث طرق.

حسب القانون، طفل حتى جيل 8 سنوات عليه الجلوس يف مقعد األمان أو بوسرت 

)املقعد الرافع( الذي يالئم جيله. 

االستعامل الصحيح ملقعد األمان سهل وهو كالتايل: 

تثبيت مقعد األمان ملقعد السيارة الخلفي بواسطة أحزمة األمان التي بالسيارة، 

بحسب تعليامت املنتج.

 ممنوع منعا باتا وضع مقعد األمان عىل املقعد األمامي يف السيارة  مقابل 

الوسادة الهوائية!

 تثبيت الطفل بواسطة أحزمة األمان الخاصة مبقعد األمان حسب التعليامت.  



معـرفـة اإلتـجـاه
طفل الذي يزن أقل من 9 كغم أو مل يتعَد جيل سنة واحدة بعد )حتى وان كان 

وزنه أكرث من 9 كغم( يجب وضعه يف مقعد األمان بعكس اتجاه السري ووضع 

وتثبيت األحزمة الخاصة به.
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عربة الطفل
عند وضع الطفل داخل العربة عليك االهتامم باألمور التالية:

وضع األحزمة الخاصة لتثبيت الطفل داخل العربة بشكل صحيح وحسب 

التعليامت

تذكر! عند الخروج اىل الشارع أو عبور الشارع وبرفقتك الطفل داخل العربة، 

عليك االنتباه بشكل أكرب ألن العربة قد تقّيد من حركتك يف الشارع

مرافقة الطفل بالعربة عند الخروج للشارع أو أثناء عبور الشارع تكون فقط من 

قبل شخص بالغ ) ما فوق 12 سنة(

 االنتباه! عدم ترك الطفل داخل العربة دون رقابة



حتى يـكبـر الطفل بـسالم
الترصف بحسب  توصيات األمان العامة يوفر لكم راحة البال وامكانية متابعة منو 

الطفل بشكل سليم وآمن.  



رعاية الوالدين 
ان الطفل ينمو برسعة وسوف يفاجئكم برسعة تطوره. لذلك رعاية الوالدين للطفل 

رضورية طوال الوقت، يف كل مكان ويف كل األحوال.

كام تعلمون، ال نرتك الطفل الرضيع برعاية شخص مل يبلغ سن 12 سنة بعد، ألنه يعترب 

هو بذاته طفاًل وال ميكن االعتامد عليه باالعتناء والحفاظ عىل سالمة الطفل الرضيع. 



وال لـلحظة!

حـافـظــوا عــلـيـه

ممنوع ترك طفل رضيع، حتى وال للحظة واحدة، عىل أثاث مرتفع مثل: رسير 

الوالدين، مقعد صالون وغريها دون حامية أو حواجز أو مراقبة. 

لتفادي سقوط الطفل يجب إحكام حاجز الرسير دامًئا وتأكدوا من وضع األحزمة 

الخاصة عند جلوس الطفل يف العربة، ال- ترمبولينا وغريها. 



فـي حـوض اإلسـتـحــمـام
العمل حسب مبادىء السالمة والترصف السليم أثناء استحامم الطفل وأثناء 

التحضري لالستحامم مينح األهل األمان والراحة واملتعة مع الطفل

انتبهوا للطفل يف حوض االستحامم! الغرق قد يحدث حتى يف مياه ضحلة أقل من 

10 سم )أصغر من جهاز الهاتف الخليوي(، الغرق يحدث بسكون وخالل ثوان 

معدودة.  



عـادات آمـنة فـي حـوض اإلســتـحـمـام
يجب مراقبة الطفل بشكل دائم أثناء وجوده يف الحامم، من قبل شخص بالغ 

وعدم ترك جسمه خالل كل فرتة االستحامم. 

االهتامم بوضع كل ما يلزم الستحامم الطفل عىل مقربة منكم قبل البدء بغسل 

الطفل، مثل: الصابون، ميزان الحرارة، املنشفة، الليفة وغريها.  

جلد الطفل الرضيع حساس جدا، املاء الساخن بحرارة 60 درجة مئوية كفيلة 

يف ان تسبب حروقا بالغة له، درجة حرارة املاء األمثل الستحامم الطفل هي 37 

درجة مئوية. 

فحص درجة حرارة املاء قبيل البدء بغسل الطفل يف حوض االستحامم، بواسطة 

ميزان الحرارة أو املرفق.

االنتباه من عدم مالمسة املاء الساخن لجسم الطفل أثناء االستحامم بشكل مبارش 

وذلك بواسطة وضع يدك أمام املاء.



يف املطبخ وغرفة الجلوس
ال تحملوا الطفل أبًدا أثناء رشب القهوة أو أي مرشوب  ساخن آخر أو أثناء  

تدخني سيجارة، ألن أي حركة غري مقصودة وبغري انتباه قد تؤدي اىل اصابة 

الطفل بحروق بالغة. 

ال تحملوا الطفل أثناء الطهي وتحـضـيـر الطـعـام وانتبهوا من عدم  إقرتابه 

ألواين الطهي يف املطبخ أو ملكان الطهي، ألن ذلك يعرضه للخطر. 



خطر اإلخـتناق
ممنوع تعليق "املّصاصة" عىل عنق الطفل ومينع إلباسه مالبسا تتدىل منها 

رباطات أو أرشطة قامشية التي ممكن أن تلتّف حول عنقه وتؤدي اىل إختناقه. 



www.beterem.org

Arab_yoldot3_Brochre_15Z.indd   30 7/25/11   2:06:30 PM

 03-9263111




