ПАМ'ЯТКА
Безпека

дитини, що залишається
сама вдома

Дитина, її життя та здоров’я – найважливіше для батьків! Залишаючи дитину
дошкільного віку вдома саму, ви маєте переконатися, що дитині нічого не загрожує.
Безпека дитини вдома - це комплекс заходів, який включає в себе безпеку окремих
складових вашого дому (кухні, ванної кімнати, спальні, зали, коридору, тощо).
■ Тому, залишаючи дитину
строк саму, батькам слід:

навіть

не

короткий

 вікна в залі, спальні двері на балкон закривати наглухо, за винятком кватирок.
 не залишати вихід на балкон відкритим та не дозволяти дітям проводити там
рухливі ігри;
 вчити дитину безпечним іграм та не дозволяти проводити ігри, пов'язані із:
- схованками за шторами, в шафах та інших предметах, що зачиняються або можуть
впасти на дитину; а також пов'язані з пересуванням в темряві;
 якщо дитина має окрему кімнату, всі її речі повинні знаходитись на висоті її
піднятої руки, щоб виключити потребу діставати щось з стільця чи табурета,
оскільки це може призвести до травмування. На стіні над ліжком не повинні бути
жодних предметів;
 електричні розетки повинні бути розташовані високо, щоб дитина до них не
дістала. В крайньому випадку, закривайте їх заглушками.
■ Кухня
найбільш
небезпечне
для
дитини
приміщення у квартирі (домі), оскільки в неї розташовані газова плита, духова

шафа, водонагрівальна техніка, різна побутова електротехніка. Саме тому, потрібно
дуже уважно поставитись до можливого перебування дитини на кухні:
 всі спеції, сипучі та рідкі, зберігати в недоступному для дитини місці.
 обідній стіл та стілець підібрати у відповідності з ростом дитини, над яким не
повинні висіти полиці або окремі предмети кухонного обладнання.
 краї тарілок, чашок та склянок не повинні мати тріщин та щербинок. Посуд, що
легко б'ється необхідно замінити на легкій та міцний.
 двері кухні з боку коридору повинні закриватись на гачок, розміщений у третій
частині зверху.
 ножі та інші колючо-ріжучі предмети необхідно сховати, щоб запобігти
травмуванню дитини;
 ліки та медичні препарати в жодному разі не можна зберігати у місцях, доступних
дитині — шухлядках шаф, що розташовані знизу; на полицях холодильника! При
потраплянні в організм дитини ліки можуть викликати сильне отруєння, опіки,
алергічні реакції.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦЗ ТА БЖД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

