
• يجب عدم ترك الطفل وحيداً عىل طاولة تغيري املالبس و الحفاضات

• يجب أن تكون لطاولة تغيري املالبس حواف أمان و األفضل وضع الطفل عىل األرض حني تغيري مالبسه أو

  حفاضاته

• رسير, ميزان األطفال, طاولة تغيري مالبس و حّفاضات الطفل, كنبة السقوط من أسبوع إىل شهر

 • يجب أن تكون درجة حرارة املاء أقل من 50 درجة , يجب التأكد من درجة حرارة السوائل التي تعطى 

  للطفل 

• سخان الرضاعة )فرن التسخني(, غاّلية, حوض اإلستحامم اإلحرتاق

• يجب أن يكون حوض اإلستحامم مناسباً أو به حاجز أمان 

• يجب أال يرتك الطفل يف الحوض منفرداً 

• حوض اإلستحامم الغرق

• يجب إبعاد كل الخيوط عن متناول الطفل, يجب أال يسمح بدخول الحيوانات إىل غرفة الطفل, يجب التأكد

  من أن املسافة الفاصلة بني قضبان جوانب الرسير ال تتعدى 7,5 سنتيمرتاً

• الخيوط القصرية, رباط العنق, قضبان جوانب الرسير, القطع 

  النقديّة, األشياء صغرية الحجم, قامش الرسير الجانبية

اإلختناق • يبدأ بالحبو

• يتقلّب عىل جنبيه

من شهرين إىل 

3 أشهر

• يجب أال يثبت كريس السيارة املخصص للطفل عىل املقعد األمامي و خاصة إذا ما كانت السيارة مجّهزة بكيس 

  الهواء الحامي ملرافق السائق

• يجب أن يكون كريس السيارة مناسباً لعمر الطفل 

• يجب أال يرتك الطفل مبفرده داخل السيّارة 

• من املمكن تعرّض الطفل للسقوط \ اإلرتجاج يف حالة عدم تثبيته يف

  كريس سيارة مناسب لعمره و وزنه

السيّارة

• يجب وضع بابان صغريان يف أسفل السلّم و أعاله, يجب وضع الطفل يف عربة األطفال, يجب تثبيت

  الطاوالت املوجودة يف املنزل بإحكام

• طاولة تغيري مالبس و حفاضات الطفل, سلّم, أثاث, رسير, كريس عايل السقوط • يلتقط كل ما يقع يف متناول يديه

• يضع األشياء التّي تقع بيديه يف فمه

• ينقلب من وضعية اإلستلقاء عىل الظهر إىل وضعيّة 

  اإلستلقاء عىل البطن

من 4 أشهر إىل 

6 أشهر

• وضع مفارش تحت األواين عىل الطاولة, يجب أال تتعدى حرارة املاء ال 50 درجة,عند فتح الحنفية يجب

  فتح املاء البارد قبل الحار

• حنفيّة املاء السا خن, حوض اإلستحامم, أغطية الطاوالت, سوائل 

  ساخنة موضوعة عىل طاولة منخفضة العلو, باب الفرن

اإلحرتاق

• الحامم: وضع حاجز أمان, عدم ترك الطفل منفرداً حتى و إن كان مستوى املاء غري عميق,

• يجب تغطية أرضية الحامم ببساط مينع اإلنزالق

• حوض اإلستحامم, مسطّحات مائيّة الغرق

• يجب إبعاد كل هذه األشياء عن متناول يدي الطفل, يجب التأكد من أن

  األشياء املستخدمة أقطارها أكرب من حجم كرة الطاولة

• سلسلة حول العنق, خيوط, أكياس بالستيكيّة اإلختناق

• يجب أال ترتك هذه األشياء يف متناول األيدي أو خارج أماكن حفظها, يجب وضعها يف مكان مغلق و مرتفع • وضع مواد كحولية عىل طاولة منخفضة العلو, أدوية, أدوات

  تستخدم عادة الصيائة كاللصاق, نباتات سامة

التسّمم • ينهض باإلرتكاز عىل األشياء املقريبة منه

• يتمكن من الجلوس من دون أن يستند ألي يشء

• ميسك ببعض األشياء الصغرية

• يرتك األشياء بطريقة إرادية

• يحاول ملس كل يشء

• يغرّي وضعيته : من الجلوس إىل الحبو إىل الوقوف

من 9 أشهر إىل 

12 شهراً

• يجب أال تعطى للطفل ألعاب تحتوي عىل أجزاء صغرية الحجم, يجب إبعادها عن متناول يديه • مواد صغرية الحجم )أزرار, مسامري, لعب(, )فواكه جافة( األجسام الغريبة

• يجب وضع أغطية واقية عىل املقابس الكهربائية, و حفظ األدوات و األسالك

  الكهربائية بعيداً عن متناول األيدي

• مقابس كهربائية, أدوات و أسالك كهربائية الصعق بالكهرباء

• يجب وضع هذه األشياء بعيداً عن متناول األيدي • أشياء قابلة للكرس, أدوات حادة   اإلصابة بجروح

• يجب أن يكون كريس السيارة مناسباً لعمر الطفل و مثبت بإحكام عىل املقعد الخلفي 

• يجب عدم ترك الطفل منفرداً داخل السيارة

• من املمكن تعرّض الطفل للسقوط \ اإلرتجاج يف حالة عدم تثبيته يف

  كريس سيارة مناسب لعمره و وزنه

السيّارة  • يتمكن من امليش و التسلق وحيداً من دون 

  مساعدة

• يتمكن من الصعود و النزول  عىل الدرج باإلعتامد 

  عىل األشياء املحيطة به

 • يبدأ بإستعامل بعض األدوات مثل الفنجان و 

  امللعقة

• يصبح لديه رغبة يف تذّوق و ملس كل ما تطاله يداه

18 شهراً

 • يجب وضع أبواب صغرية يف أول السلم و حاجز أمان عىل النوافذ, يجب التأكد من عدم وضع كرايس أمام 

  النوافذ أو الرشفات, يجب التأكد من ثبات األثاث

• سلّم, عربة تسوق, أثاث, نوافذ, رشفات, رسير مزدوج, مكان ألعاب السقوط

 • يجب وضع واقي للفرن, إبعاد مقابض أواين الطبخ عن متناول األيدي و هي عىل الغاز, إبعاد املأكوالت 

  الساخنة عن املتناول

• حنفية املاء الساخن, فرن, أواين الطبخ, مكواة, سوائل ساخنة اإلحرتاق

• يجب عدم ترك الطفل منفرداً , تعويده عىل املاء باكراً • حامم سباحة, مسطّحات مائيّة, حوض اإلستحامم, الغرق

• يجب إبعاد هذه األشياء عن متناول األيدي • أكياس بالستيكيّة  اإلختناق

 • يجب عدم إعطاء الطفل ألعاباً تحوي أجزاء صغرية )ذات أقطار أصغر من كرة الطاولة(, يجب حفظها بعيداً 

  عن متناول األيدي

• وضع أشياء صغرية يف الفم أو األنف أو األذنني  األجسام الغريبة • يحاول تقليد كل من حوله

• يصبح قادراً عىل فهم بعض التفسريات البسيطة

24 شهراً

 • يجب عدم ترك هذه األشياء يف متناول األيدي, يجب حفظها يف أماكن مخصصة عىل إرتفاع ال يقل عن 1,60 

  مرتاً

• أدوية, مواد تجميل, أدوات الصيانة, مبيدات حرشية, نباتات ساّمة التسّمم

• يجب عدم ترك الطفل وحيداً مع الحيوانات و يجب إبعاده عنها خاصة خالل فرتة إطعامها • حيوانات أليفة معروفة أو غري معروفة  التعرّض للعض • يتمكن من فتح األبواب و الخزائن 

• يفتح العلب و القوارير ذات السدادات اللولبية

• يتمكن من مترير خيط يف حبّات خرز

• يبدأ بطرح األسئلة

3 سنوات

• يجب فصل األالت الكهربائية عن التيار بعد كل إستخدام كام يجب حفظها بعيداً عن متناول األيدي  • أالت كهربائية موصلة بالتيار, أسالك كهربائية غري موصلة بالتيار   الصعق بالكهرباء

• يجب حفظ كل األدوات الخطرة بعيداً عن متناول األيدي و التأكد من أنها غري معرضة للسقوط • مواد قابلة للكرس, أدوات حادة, جزازة عشب اإلصابة بجروح • يصبح فضويل و يريد إستكشلف محيطه

• يعرّف بنفسه للكبار و يحاول تقليدهم

• تصبح لديه رغبة بالقيام بكل يشء من دون 

اإلستعانة بأحد

4 سنوات

• يجب أن يكون كريس السيارة مناسباً لعمر الطفل و مثبت بإحكام عىل املقعد الخلفي

• يجب عدم ترك الطفل منفرداً داخل السيارة 

• من املمكن تعرّض الطفل للسقوط \ اإلرتجاج يف حالة عدم تثبيته يف

  كريس سيارة مناسب لعمره و وزنه 

السيّارة

• ممكن أن نرشح للطفل بعض األخطار

• يجب التأكد من خلو مكان اللعب من أية أجسام خطرة, يجب الحرص عىل أن تكون مالبس الطفل ذات لون 

  واضح عند سريه يف الطري

• مصعد, مرآب, الشارع, مكان مخصص لأللعاب, مسبح األخطار الخارجيّة

• يجب وضع أبواب صغرية يف أول السلم و حاجز أمان عىل النوافذ, يجب التأكد من عدم وضع كرايس أمام 

النوافذ أو الرشفات 

• الحرص عىل وضع الخوذة عىل رأس الطفل

• سلّم, عربة التسّوق, أثاث, نوافذ, رشفات, رسير مزدوج 

• دراجة

السقوط

• إبتداًء من سن 3 سنوات يبدأ الطفل باإلحساس بالحرارة, يجب إبعاد مصادر النار عن متناوله   • أعواد الثقاب, واّلعة, شموع, ألعاب ناريّة, فرن, أواين الطبخ, شواية اإلحرتاق • يكرب لديه اإلحساس باإلستقاللية

• ال يستطيع تقدير رسعة سيّارة أو عربة متحرّكة

• يعرّف بنفسه للكبار و يحاول تقليدهم 

بني 5 و 6 سنوات

• يجب عدم ترك الطفل منفرداً, ميكن البدأ بتعليمه السباحة إبتداًء من سن الرابعة, يجب تغطية املسابح 

  الخارجي, تعليمه السباحة باكراً

• مسطحات مائيّة, مسبح الغرق

• يجب عدم ترك هذه األشياء يف متناول األيدي, , يجب حفظها يف أماكن مخصصة عىل إرتفاع ال يقل عن 

1,60 مرتاً 

• يجب رشح مخاطر هذه األشياء للطفل 

• أدوية, مواد تجميل, أدوات الصيانة, نباتات ساّمة  التسّمم

• يجب الحرص عىل إبعاد الطفل عن األماكن املخصصة للحيوانات األليفة, يجب اإلنتباه عند الرتبيت عليها و 

  خاصة خالل فرتة تناولها للطعام

• حيوانات أليفة معروفة أو غري معروفة التعرّض للعض

 • يجب عدم إستعامل هذه األدوات يف مكان رطب, يجب تجهيزها مبقبس أمان, يجب فصلها عن التيار بعد 

  كل إستخدام

• مجفف الشعر, مثقاب و أدوات كهربائية أخرى الصعق بالكهرباء

• يجب حفظ هذه األدوات بعيداً عن متناول األيدي  • أدوات حادة, علب املصربات, أدوات البستنة و الصيانة )منشار, رفش...( اإلصابة بجروح

• يجب أن يكون كريس السيارة مناسباً لعمر الطفل و مثبت بإحكام عىل املقعد الخلفي

• يجب عدم ترك الطفل منفرداً داخل السيارة 

 • من املمكن تعرّض الطفل للسقوط \ اإلرتجاج يف حالة عدم تثبيته يف كريس سيارة 

  مناسب لعمره و وزنه

السيّارة

• شّجعي طفلك و اشكريه كلّام قام بعمٍل حسن.
• إحريص عىل أّل ترتيك طفلك مبفرده.
• حاويل أن تكوين مثالً جيداً لطفلك.

مميزات منو الطفلالعمر

 األخطار الّتي تهدد

بعض النصائح لتجّنب هذه األخطارأهم أسباب هذه األخطارالطفل بشكل رئييس
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ّن هذه الحركة قد تتسّبب بنزيف دماغي مام قد يؤّدي 

إىل إصابة الطفل باإلعاقة أو حتى إىل املوت 

هل أنتم منزعجون من بكاء طفلكم ؟

دعوه يف رسيره و اتركوا الغرفة

و نادوا احد)ى( األشخاص ذوي الثقة أو احد)ى( املختّصني

رقم الطوارىء : 144

ل تهّزوا الطفل أبداً

برنامج املقاطعات السويرسية 

للوقاية من حوادث األطفال


