
 در مقابل خطرات ناشي از وسايل نقليه مراقبت از كودكان

و كودكان قابل پيشگيري استايمني توسط خانوابسياري از حوادث ترافيكي با رعايت نكات از. ده ها موارد ذيل شامل توصيه هايي جهت جلوگيري
و تصادفات براي كودكان است  :بروز حوادث رانندگي

و ساك را در صندلي عقب-1 .اتومبيل بگذاريداطفال زير يكسال را در ساك مخصوص كودكان قرار دهيد
و اطفال را در هيچ شرايطي-2 .مطمئن باشيد حتي اگر در يك توقفگاهتنها در اتومبيل رها نكنيد؛ نوزادان
.كودكان را در صندلي مخصوص كودكان كه به صندلي اتومبيل نصب شده است، بنشانيد-3
. براي كودكان در صندلي عقب اتومبيل از كمربند ايمني مخصوص كودك استفاده نماييد-4
و-5 براي كودكان باالتر از يكسال بهتر است يك تشك روي صندلي آنها قرار دهيد تا كودك ديد كافي به محيط بيرون اتومبيل داشته باشد

.آرام گيرد
.لي جلو يا در بغل راننده ننشانيدهرگز كودكان خود را هنگام حركت اتومبيل در صند-6
.كودكان بايد هميشه از سمت راست اتومبيل سوار يا پياده شوند-7
.انگشتانشان الي در اتومبيل نماندبه اطفال آموزش دهيد كه مراقب باشند-8
و سپس كودكان خارج گردند؛ ولي در هنگام سوار شدن-9 به اتومبيل حق تقدم با اطفال هنگام خروج از اتومبيل همواره بايد ابتدا بزرگساالن

.است
و بخصوص در كنار يا پشت-10 و يا در پشت شيشه اتومبيل دراز در هيچ شرايطي به اطفال اجازه ندهيد تا روي صندلي اتومبيل راننده بايستند

.بكشند
.از بيرون آوردن سر يا دست كودك از پنجره حتي در صورت توقف خودرو جلوگيري شود-11
قب-12 .ل از سن قانوني رانندگي ياد ندهيدهرگز به كودكان
.تنها نگذاريد) در سرازيري يا سربااليي كه خطر بيشتري دارد( كودك را در خودرو بويژه پشت فرمان-13
. سوار شدن كودكان در پشت رانندة موتورسيكلت به خصوص در هنگام شب خطرناك است-14
و كمربندهاي-15 .ايمني را ببنديد قبل از روشن كردن اتومبيل درهاي آن را قفل كنيد
ر-16 و بسته نكننداشيطنت كودكان تمركز و آنها را باز .ننده را بر هم مي زند، مراقب باشيد تا كودكان با درهاي اتومبيل بازي نكنند
.كودكان نبايد در خودرو در حال حركت بايستند-17
و-18 و چراغهاي راهنمائي و مفاهيم عاليم .رانندگي را آموزش دهيدبه اطفال نحوه عبور از عرض خيابان
و دست از پنجره اتومبيل را به كودكان ندهيد-19 و بيرون آوردن سر و خيز و جست .هنگام حركت اتومبيل اجازه بازي
و مشخص استفاده كنيددر شب براي اطفال خود حتماً از لباسهاي-20 .رنگ روشن
و-21 و بازيگوشي نكنند در مراقب باشيد كودكان هنگام عبور از خيابان عجله و چراغ راهنما توجه داشته باشند، خطرات دويدن به عاليم

و جلوي يك اتومبيل خيابان و سوار شدن به اتومبيل را به كودكان آموزش دهيد، عبور از پشت .پارك شدة موقت، پياده شدن از اتومبيل
ك-22 و پلهاي مخصوص عابر پياده استفاده  نند به كودكان توصيه كنيد از محل عبور عابر پياده

و از تقاضاي كمك از پليس امتناع نكنند-23 .كودكان بايد بدانند كه پليس دوست آنهاست
عجله قدرت تصميم گيري( هنگامي كه براي خريد وسايل منزل يا موارد مشابه عجله داريد، انجام اين گونه كارها را به كودكان نسپاريد-24

)درست را از بچه ها سلب مي كند
.نكنند) بخصوص توپ بازي(ر خيابان بازيمراقب باشيد كودكان كنا-25

و نوجوانان:بعامن  ايمني كودكان در مقابل خطرات ناشي از وسايل نقليهو كتاب پيشگيري از حوادث كودكان


