
األمان لطفلك
قامئة التحقق لألطفال 4 - 6 سنوات

خبرية الحوادث للمضمون مديرة التطوير أو ّال كوربیالھتي )Ulla Korpilahti(، مؤسسة الصحة والرفاهية.
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)Antti Metsäranta( الرسومات أنتّي ميتسارانتا

يف الفناء
معدات اللعب املوجودة يف الفناء كاملراجيح وُمعدات 

التسلق آمنة، ويتم التحقق من أنها يف حالة جيدة 
بانتظام.

يتوجب حامية مكان لعب األطفال من حركة املرور 
ومن أشعة الشمس الشديدة.

يُحمى الطفل من أشعة الشمس من خالل املالبس 
املناسبة وبتحديد املوعد املُناسب للتجول يف الهواء 

الطلق وبالكرميات الواقية.
أال تكون مالبس الطفل قابلة للتشبث مبعدات 

األلعاب )عىل سبيل املثال أال تكون هناك خيوط يف 
طاقية السرتة(.

أن يقفز طفل واحد فقط يف املرة الواحدة يف املَِنطَّة 
)ترامبولني(، وأن يكون حول املَِنطَّة شبكة آمنة.

االتفاق مع الطفل بشأن األماكن التي يجوز التجول 
فيها عندما يتجول يف الهواء الطلق. 

يستعمل الطفل املعدات الواقية املالمئة أثناء مامرسة 
جميع األصناف التي تتطلبها )عىل سبيل املثال التزلج 

عىل الجليد بحذاء التزلج والتزلج اإلنحداري وقيادة 
الدراجة والتزحلق عىل لوح التزحلق(.

يتوجب خلع خوذة الدراجة بعد استعاملها قبل 
االنتقال إىل األلعاب.

يتوجب تغطية حوض "برميل"/بانيو االستحامم 
وحاويات/أحواض املياه املُحتملة األخرى مبارشًة بعد 

االستعامل.

 تعلموا معاً عىل مالحظة و

التعرف عىل أماكن الخطر. 

فّكروا يف أطباع آمنة للعمل والفعاليات 

 يف الحاالت الخطرة أو الحاالت

 التي وقوع الخطر يكون وشيكاً أثناءها.

يتوجب أن يكون عىل الشبابيك مامسك للوقاية من 
السقوط.

توجد عوائق لالنزالق تحت السجادات.
يوجد يف الجهة الخارجية من باب املرحاض وباب 

غرفة الحامم قفل يجعل فتح الباب ُممكناً من الخارج.
الصنابري مبنظم للحرارة وصنابري آمنة.

توجد عىل أرضية الحامم ويف حوض الحامم موانع 
لالنزالق.

يتوجب دامئاً إفراغ حوض الحامم أو حوض حامم 
الجاكوزي بعد استعاملها، وتغطية حوض "برميل" أو 

بانيو االستحامم بعد االستعامل.
يوجد حاجز لألمان حول جهاز تسخني الساونا، وال 
يجوز تجفيف املالبس بجوار جهاز تسخني الساونا 

الحار.
يتوجب التحقق من حالة األجهزة الكهربائية للمنزل 

 CE - كاملصابيح، بحيث تكون آمنة )وجود عالمة
عليها(.

يتوجب االحتفاظ بالسكاكني والخناجر الحادة وكذلك 
أدوات العمل األخرى بعيداً عن ُمتناول الطفل.

يتم التدرب معاً مع الشخص الكبري عىل التعامل مع 
اللهب وعىل استعامل األجهزة الكهربائية وكذلك 

استعامل السكاكني ومعدات العمل. 
نركز عىل أن يكون تدرب الطفل للمهارات الجديدة يف 

حضور الشخص الكبري فقط.

يف البيت
يتوجب أن يُبعد عن ُمتناول الطفل:

  األدوية والفيتامينات
  املواد الكيميائية ومواد التنظيف

  عيدان الثقاب والوالعات
  املرشوبات الكحولية واملواد
  املسكرة/املخدرة األخرى

  سجائر الدخان والسعوط
واملنتجات البديلة للنيكوتني   

يتم االحتفاظ مبواد الغسيل والتنظيف واملواد 
الكيميائية األخرى يف علبها أو ُمغلفاتها األصلية.

نباتات الزينة املنزلية غري سامة.
يوجد عىل األدراج الداخلية:

  مانعات االنزالق
  واألسوار )الدرابزينات( ذات األعمدة القامئة 

والكثيفة مبا فيه الكفاية.
التدرب عىل الحركة عىل األدراج، وال يجوز الجري أو 

اللعب عىل األدراج.
يتوجب أن يكون يف كل طابق جهاز إنذار الحريق 
واحد يعمل عىل األقل، عن مساحة 60 مرت مربع. 

يتوجب التحقق من فعالية عمل جهاز إنذار الحريق 
مرة واحدة شهرياً. 

يتوجب أن تكون مقابس الكهرباء محمية بشكل آمن 
أو محمية بسدادات. 

يتوجب أن تكون أسالك الكهرباء مربوطة وبعيدة 
عن متناول األطفال، ويتوجب أن تكون الوصالت 

الكهربائية نظيفة من الغبار وأال تكون موصلة 
بالتوايل. 



اقرتب من مستوى األرضية،

 وأنظر إىل ما يراه الطفل:

ما هي األشياء املثرية لالهتامم التي يف متناول 

الطفل؟

 يشب الصغار

 عىل ما هو عليه الكبار!

 تذكر أن تعلم

املواقف والتوجهات يبدأ يف سن ُمبكرة.

 تعلم مهارات اإلسعاف األويل يف حالة الطوارئ،

 واحرص عىل أن تكون معدات اإلسعاف األويل ُمعارصة )جاهزة(!

من املمكن أن يكون الوقت املُتاح للعمل بضع لحظات،

لذلك من املهم معرفة ما يتوجب فعله.

إذا شعرت بعدم األمان أو بالعنف، فتواصل مع 

رقم الطوارئ 112 أو يف الحاالت غري املُستعجلة، 

مع الهواتف املُساعدة األخرى، عىل سبيل املثال مع 

 نوّاللينيا 080 005 005 (Nollalinja) أو

 مع هاتف األزمات للجمعية الفنلندية للصحة 

النفسية 202 195 010.  

ويل أمر الطفل والقريب

لفت االنتباه الستعاملك الشخيص لوسائل اإلعالم 

ولألجهزة الذكية يف حضور الطفل.

اعتني بقدرتك عىل االستمرار وتحدث عن األمور 

التي تُقلقك مع املقربني و/أو عىل سبيل املثال مع 

استشارات األمومة والطفولة.

إذا واجهت مواد أو حوار من خالل اإلنرتنت غري 

مالئم، فبإمكانك اإلبالغ عن ذلك عىل سبيل املثال إىل 
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أن يكون لدى الطفل يف مختلف األحداث إسورة 

املعصم باسم الطفل وبيانات الوالدين أو ما شابه ذلك، 

حيث أن ذلك يزيد من األمان. 

تعليم الطفل عىل أخذ اآلخرين بعني االعتبار، واالعتناء 

بأمنه وبأمن اآلخرين أيضاً. 

أن يتم االستامع إىل الطفل واالهتامم مبشاعره وأفكاره.

تقبّل الطفل كام هو، وتربيته من خالل تشجيعه.

يتمكن الطفل من االستمتاع بالتدليل اآلمن، وباأللفة 

وبوجودكم مًعا.

أثناء حركة املواصالت

 الطفل الذي يقل طوله عن 135 سم،

 يتجول بالسيارة دامئاً وهو جالس يف

 مقعد بحزام األمان أو باملقعد الرافع: 

مقعد حزام األمان يحمي أيضاً من الجانب وهو خيار 

ُمفضل عن املقعد الرافع.

عندما يستخدم الطفل والشخص البالغ الدراجة، 

يتوجب أن يستعملوا خوذة الدراجة التي تم تثبيتها 

بشكل مالئم.

توجد يف مالبس الطفل وعىل دراجته عاكسات للضوء. 

نُحّسن الرؤية عند اللزوم بالسرتات العاكسة للضوء.

استخدام مصباح الدراجة دامئاً عند التجول يف الظالم 

وعندما تكون اإلضاءة خافتة.

نُعلم الطفل كيفية السري أثناء حركة املروربشكل آمن، 

ويتعامل الشخص الكبري كمثال يُقتدى به.

تقييد الرسعة يف املنطقة السكنية يتوجب أن يكون 

ُمنخفضاً مبا فيه الكفاية.

يف املاء

عند الحركة يف املاء، يتوجب أن يستعمل الطفل 

واألشخاص الكبار سرتات اإلنقاذ دامئاً.

يتوجب مراقبة الطفل دامئاً حول املاء: العوامات أو 

ألعاب دمى السباحة ال تُعترب معدات لألمان.

نُعرّف الطفل عىل املاء ونعوده عليه من خالل اللعب. 

اإلسعاف األويل

تم تخزين يف جهاز الهاتف النقال:

  رقم الطوارئ 112 أو

  تطبيق (Suomi 112)، إذا كان هناك هاتف ذيك 

ُمتاح لالستعامل.

  رقم الهاتف املجاين ملركز بيانات التسمم  
 0800 147 111 

)ُمتاح عىل مدار الساعة(. 

يستطيع الطفل طلب مساعدة الشخص الكبري يف حالة 

الطوارئ ويستطيع االتصال برقم الطوارئ 112.

التأكد من أن تجهيزات اإلسعافات األولية للبيت كافية 

)من املمكن الحصول عىل املساعدة من الصيدلية أو 

من استشارات األمومة والطفولة(. 

أمور أخرى:

تم االتفاق مع الطفل بخصوص الضوابط والنظم 

املشرتكة املتعلقة باستعامل األجهزة املعلوماتية 

)الكمبيوتر اللوحي، الهاتف الذيك، التلفزيون، 

األلعاب(.

تم تعليم الطفل االستعامل اآلمن لإلنرتنت، وتم إبالغه 

عن طرق التعامل يف حالة مواجهته هناك ملحتوى 

ُمزعج.

نشجع الطفل عىل التجول والحركة، ونعلمه مهارات 

األمان: مبا يف ذلك قيادة الدراجة وضوابط ونظم السري 

وحركة املواصالت. 

أن يكون البيت عىل علم بتحركات الطفل وأماكن 

 تواجده، وأن يكون قد تم االتفاق معاً بشأنها.


