
ستائر النوافذ – يستغرق اختناق طفل صغري حتى املوت بعد أن يعلق يف
ن 20 ثانية فقط. حبل ستارة نافذة غري مؤمَّ

يُراعى استخدام الستائر الخالية من الحبال يف غرف األطفال.  •

ثبّتي خطاف تعليق أو قفل شّد عىل الجدار إلبقاء أربطة الستارة وسالسلها بعيدة   • 

 دامئًا عن متناول أيدي األطفال واستخدميها دامئًا. وغالبًا ما تأيت الستائر 

الحديثة مجهزة بتلك امللحقات

تذكّري أن األطفال قادرين عىل التسلق والوصول إىل أمكان أعىل مام ميكنك   • 

تخيّله. حّريك أثاث غرفة النوم بعيًدا عن أي أحبال أو سالسل

أحريص عىل توصيل األحبال الخلفية يف الستائر الرومانية العازلة للضوء بأداة   • 

قابلة للكرس عند تعرضها للضغط.

أكياس التخلص من الحفاضات – بطبيعة الحال يحاول األطفال الصغار
دامئًا تقريب أي يشء تصل إليه أيديهم إىل أفواههم، ولكنهم ال يستطيعون إبعاده، األمر 

الذي قد يسبب اختناقهم بأكياس الحفاضات الرقيقة.

احريص عىل االحتفاظ بأكياس التخلص من الحفاضات بعيدة متاًما عن متناول   • 

الرُضع

تجنبي متاًما تخزين أكياس التخلص من الحفاضات تحت مرتبة فراش الطفل.  •

االختناق – يستغرق الرُضع واألطفال الصغار وقتًا كبريًا يف تعلُم املضغ والبلع
والتنفس وفق الرتتيب الصحيح. ومع أنه لن تنطلق صافرة تحذير عند وقوع مكروه 

ما، إال أن هناك بعض الطرق البسيطة التي ميكنِك من خاللها ضامن عدم وقوع أي مكروه.

تجنبي إسناد زجاجة الرضاعة عىل مسند أو حامل وتركها للطفل للرضاعة منها  •

قطّعي أنواع الطعام الكروية مثل حبّات العنب والطامطم والتوت األزرق كبري   • 

الحجم إىل نصفني بالطول أو أربعة أرباع، وعدم االكتفاء بتقطيعها من املنتصف  

قطّعي الطعام الصلب مثل الجزر والتفاح والنقانق والُجنب إىل رشائح رفيعة، أما   • 

املكرسات فيُفضل تقطيعها بالسكني إىل قطع صغرية  

تجنبي تقديم الفيشار واملارشميللو والحلويات املستديرة الصلبة عىل شكل    •

بيض صغري أو السكاكر الصلبة

أبعدي األجزاء الصغرية من لعب األطفال األكرب سًنا عن متناول الرُّضع  •

ميكنك مشاهدة فيلم "The Chokeables" الذي يقدم نصائح عن اإلسعافات   • 

األولية لحاالت االختناق     

.www.sja.org.uk/thechokeables

أثناء النوم والحمل يف الحامالت – ميكن أن يتعرض الرُّضع لخطر
االختناق بسبب األشياء التي ال ميكنهم دفعها عنهم.

العنرص األهم يف أمان مهد الطفل هو خلّوه من األغراض - احريص أن يكون   • 

الرسير خاليًا من األلحفة والوسائد ومصّدات الرسير

تجنبي النوم مع رضيعك عىل األريكة، ألن ذلك يتسبب يف زيادة احتاملية   • 

تعرضهم لالختناق بشكل كبري

إن كنت تشعرين باإلجهاد أو إذا كنت تتناولني بعض املرشوبات أو تدخنني،   • 

 أو يف حال كان الطفل مولوًدا والدة مبكرة أو أقل من الوزن الطبيعي، 

فننصح بتجنب النوم إىل جانب طفلك يف الفراش 

اتبعي نصائح األمان املخترصة يف حروف كلمة )T.I.C.K.S( ملساعدتك يف تذكر   • 

 أهم اعتبارات السالمة عند حمل الطفل يف حاملة أو شيالة الطفل 
.www.babyslingsafety.co.uk

لقد كان أصغر وأضعف من أن يتمكن من تخليص نفسه. 
إفادة كورونر حول حادثة اختناق بحبل الستارة

 كم هو مرعب تصوُّر أن مثة يشء قد يعيق تنفس طفلك. 

ولكن ميكننا تجنُّب حدوث هذا ببعض الخطوات البسيطة 

والبديهية.

تنفس بلطف

www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust للمزيد من املعلومات

ARBREATHE




