
املرشوبات الساخنة – تظل ساخنة بدرجة تكفي للتسبب يف حرق جلد 
الطفل حتى بعد مرور 15 دقيقة عىل إعدادها. ويعد األطفال من عمر 8 إىل 18 شهر هم 

األكرث عرضة لهذا الخطر بسبب شغفهم بجذب األشياء.

حددي األماكن اآلمنة يف منزلك، وهي األماكن التي تضمنني أن الطفل لن   •   

يستطيع الوصول إىل مرشوبك الساخن فيها   

حاويل التعود عىل أن تضعي الطفل من يديك قبل حملك مرشوبك الساخن.  •  

مكواة فرد الشعر – ميكن أن تصل حرارتها إىل حرارة مكواة املالبس، 
ويظل بإمكانها التسبب يف إحداث حروق حتى بعد مرور 15 دقيقة عىل إيقاف 

عملها.

•  أبقي مكواة فرد الشعر وبكراته بعيًدا عن متناول الطفل أثناء االستخدام  

•  ضعيها يف حقيبة مقاومة للحرارة أو عىل رف مرتفع حتى تربُد.  

البطاريات الُقرصية – يف حال ابتلع الطفل بطارية ليثيوم قرصية 
)البطارية املستديرة الفضية التي تشبه العمالت املعدنية( وعلِقت يف بلعومه، فقد 

تسبب اإلصابة بحرق كالثقب ونزيًفا داخليًا ورمبا تؤدي حتى إىل الوفاة.

احفظي أي بطاريات غري مغلفة أو مستخدمة بعيًدا عن متناول الطفل،   •   

وتخليص من البطاريات "الفارغة" عىل الفور بشكل آمن   

احفظي أي أغراض تحتوي عىل بطاريات قرصية قد تصل إىل أيدي الطفل   •   

بعيدة عن متناول يديه.   

األلعاب املغناطيسية - ميكن للمغناطيسات عالية القوة يف األلعاب 
أن تحرتق يف القناة الهضمية إذا ابتلعها طفلك.

اشرتِ من بائع تجزئة طيب السمعة أو من عالمة تجارية معرفة لك سواًء عرب   •   

املتاجر اإللكرتونية أو التقليدية، وتجنب اللجوء إىل األسواق اإللكرتونية.   

الطهي – ال يستطيع الصغار كيف يبتعدون تلقائيًا عندما يلمسون شيئًا ساخنا قد 
يحرقهم. ورمبا ينسون تحذيراتك بعدم ملس األشياء الساخنة.

ادفعي الغاليات واألواين بعيًدا عن حافة طاولة تحضري الطعام، واستخدمي   •   

دامئًا شعالت املوقد الخلفية أوالً.   

واألفضل إبقاء األطفال خارج املطبخ كليًا أثناء تحضري الطعام، إن أمكن. أو   •   

حاويل إبقائهم جالسني عىل كريس مرتفع بعيًدا عن املوقد إن مل تستطيعي.   

ماء االستحامم – يسبب هذا النوع من حروق املاء الساخن أملًا شديًدا، 
وقد يحدث يف ثواٍن.

ابديئ دامئًا بفتح املاء البارد، ثم أكميل كمية املاء باملاء الساخن. وحينها لن   •   

تقلقي من امتالء حوض االستحامم مباء ساخن قد يسبب حرق طفلك إذا     

سقط فيه أو تسلل إليه   

اختربي درجة حرارة املياه بكوعك قبل وضع طفلك يف حوض االستحامم  •  

ابقي مع الطفل يف أثناء االستحامم تحُسبًا لعبثه بصنبور املاء الساخن.  •  

املدافئ والسخانات – تُشكل مصدر خطورة عىل األطفال الصغار.

حريك أرسّة األطفال إىل مكان بعيد املدافئ بحيث ال تعلق ذراع الطفل أو   •   

قدمه يف أجزائها الساخنة   

ضعي حواجز حامية حول املدافئ والسخانات بأنواعها.  •  

يتعرض جلد األطفال للحروق بكثري من السهولة ألنه غري 

سميك. ولكن مثة طرق بسيطة للغاية تضمن لك عدم 

تعرض طفلك لهذا األمر، وإليك الطرق التي ميكن من 

خاللها توفري الحامية له:

السالمة من الحروق 
 كل من هم يف وحدة الحروق يف املستشفى دخلوها إثر التعرض لحادث. 

بضع ثواٍن كانت كافية لتغيري حياتهم بأكملها. 
والدة طفل صغري تعرض لحرق مبرشوب ساخن

 للمزيد من املعلومات
 www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust
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