
احتفظ بالبطاريات المستديرة 
الصغيرة بعيًدا عن متناول طفلك

إذا ابتلع طفلك إحدى تلك البطاريات المستديرة الصغيرة، فإنها قد تعلق في قناة 
مرور الطعام. وقد تسبب تهتكات بالشريان الرئيسي أو أضراًرا بالغة بل وقد 

تؤدي إلى وفاته. قد يحدث ذلك بسرعة كبيرة.

يعد األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 شهور إلى 4 سنوات ونصف هم 
األكثر عرضة لتلك المخاطر.

أي البطاريات أكثر خطورة؟
تتسم بطاريات الليثيوم الخلوية التي تشبه العُملة بأنها أكبر قليًل من 

قطعة العُملة فئة 5 بنس. وهي حجمها كبير بما يكفي لجعلها تعلق وهي 
قوية بما يكفي للتسبب في حدوث الوفاة.

تبقى البطاريات المستديرة األصغر حجًما سببًا إلحداث الضرر 
وباألخص إذا كانت جديدة.

أين توجد تلك البطاريات؟
قد يصل طفلك إلى البطاريات المستديرة الصغيرة في أشياء مثل:

  أجهزة التحكم عن بُعد الصغيرة
  ميداليات مفاتيح السيارة أو أجهزة تحديد أماكن المفاتيح

  البطاقات والكتب الموسيقية
  ألعاب األطفال المزودة باإلضاءة والمجسمات الترفيهية.

  اإلضاءة الليلية
  الموازين الرقمية

  مقاييس الحرارة "الترمومتر"
  ألعاب األطفال القديمة المخزنة في صندوق ألعاب األطفال

قد يتوصل أطفالك أيًضا إلى بطاريات احتياطية مخزنة في متناولهم أو 
سقطت من الُعلبة المخصصة لها.

حتى البطاريات المستعملة "التي ال شحن بها" تبقى مسؤولة بدرجة 
كبيرة عن حدوث المخاطر.

فتّش في منزلك
  فتّش في أرجاء منزلك بحثًا عن البطاريات المستديرة الصغيرة.

  احتفظ بمنتجاتك في مكان جيد بعيًدا عن متناول أطفالك إذا لم تكن 
حجيرة البطارية مغلقة بصورة آمنة.

  خّزن البطاريات االحتياطية و"التي ال شحن بها" أيًضا بعيًدا عن 
متناول األطفال

  احذر من المساومات المقدمة من أسواق اإلنترنت أو متاجر 
الخصومات المحلية. قد تشتمل على بطاريات مستديرة صغيرة 

يستطيع طفلك الوصول إليها بمنتهى السهولة

هل ابتلع طفلك بطارية مستديرة صغيرة؟
  تّحرك بسرعة. خذه مباشرة إلى قسم الحوادث والطوارئ 

أو اتصل بالرقم 999 طلبًا لإلسعاف. 
  أخبر الطبيب أنك تعتقد أن طفلك قد ابتلع بطارية مستديرة 

صغيرة.
  إذا كانت لديك علبة البطارية أو المنتج الذي تم إخراج 

البطارية منه، فخذه معك.
  ال تسمح لطفلك بتناول الطعام أو الشراب وال تصب 

سخطك عليه

 قد تظهر بعض األعراض. 
لذلك عليك أن تثق فيما تقوم به.
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