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تشير اإلحصائيات إلى ان عدد المصابين في الحوادث المنزلية يفوق عدد المصابين في حوادث الطرق .الهدف
من هذه اللعبة هو رفع مستوى الوعي باخطار المنزل وتقديم تدابير الوقاية مع الدب دوبي .
قواعد اللعبة :
-

إذا كان عمرك  6سنوات أو أكثر  ،مع والدتك أو والدك  ،ساعد دوبي في العثور على المخاطر في المنزل.

-

قادرا على رسم المخاطر ولصقها
اطبع مخطط المنزل وتأكد من أنك تعرف جميع الغرف .ثم  ،عليك أن تمثل مخاطر كل قطعة وأن تكون ً
وكتابتها …

-

يمكنك اللعب بمفردك أو في مجموعات تصل إلى  4أشخاص حسب حجم المنزل.

-

يمكنك القيام بهذا التمرين في المدرسة أو المنزل أو مركز الترفيه أو حتى في بداية تدريب اإلسعافات األولية...

-

كن حذرا  ،لديك  10إلى  20دقيقة فقط للعثورعلى المخاطر .هيا  ،الوقت ينفد !
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مالحظات
دوبي
مالحظات
يدرك األطفال نسبيًا ما
دوبي
غالبا ً ما يتعرض األطفال لإلصابات.
في معظم األحيان  ،يحدث النزيف بشكل غير مباشر أثناء اللعب وليس بالضرورة نتيجة
قطع .هناك أسباب متعددة  ،ومع ذلك  ،في معظم الحاالت ال يزال الضرر ال يمكن
إصالحه
للطفل.
يقطع.

غالبية حوادث االختناق تشمل األطفال دون سن السادسة.
يمكن لطفلك االختناق على عدد كبير من العناصر الصغيرة واألطعمة بمجرد أن تكون
في متناول اليد.
منذ اللحظة التي يكبر فيها طفلك  ،يمكن أن يؤدي اللعب بحبال المالبس والستائر أو
األوشحة إلى االختناق.
حذرا بشكل خاص عند نومهم بمفردهم  ،يفضل عدم دون تشوش
بالنسبة للرضع  ،كن ً
السرير باألشياء.
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يمكن أن يكون للسقوط عواقب وخيمة على طفلك.
دوبي
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خالل األشهر األولى  ،قد يسقط طفلك من المقعد المرتفع أو األريكة أو المنضدة .
عندما يبدأ في التحرك ثم المشي  ،قد يسقط طفلك من على الدرج أو حتي النافذة.
في كل عام  ،يسقط حوالي ً 250
طفال من النافذة .نصفهم ال يزالون معاقين.
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الحرق خطر في جميع غرف

المنزل.

يمكن أن يُصاب طفلك بالحرق من خالل شرب سائل ساخن جد ًاأو سكب مقالة أو وعاء مملوء
بالطعام السائل أو الساخن.
ضا من خالل الرغبة في اللعب بالنار أو عن طريق لمس األشياء مثل أدوات
يمكن أن يتم حرقه أي ً
الطبخ في المطبخ.
يمكن أن يحدث لطفلك بعض الحروق عند االستحمام .بشرة األطفال أكثر حساسية :تستغرق 3
ثوان فقط لحرقها في الدرجة الثالثة بالماء عند  60درجة مئوية.
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مالحظات
دوبي
قد يصعق طفلك نفسه بالكهرباء أو األجهزة الكهربائية أو التركيبات الخاطئة.
الحروق الكهربائية نادرة ( )٪3لكنها ال تزال خطيرة.
بمجرد أن يبدأ في الزحف  ،ينجذب طفلك إلى قابس الكهرباء .يمكنه أن يصعق نفسه بالكهرباء عن
طريق تحريك أصابعه أو األشياء المعدنية الصغيرة داخله .يعد االتصال بسلك أو سلك تمديد
مكشوف أيضًا عامل خطر.

مالحظات
دوبي

احذر من وجود الماء بالقرب من االجهزة الكهربائية :فهو يزيد من خطر الصدمة الكهربائية

خالل سنواتهم األولى  ،يجلب األطفال كل شيء إلى أفواههم.
األسباب الرئيسية لتسمم األطفال هي
ابتالع األدوية والمنتجات المنزلية واألدوات اليدوية التي تُترك في متناول أيديهم
األدوية هي سبب التسمم في األطفال بين  1و  5سنوات
تمثل المنتجات التنظيف المنزلية  ٪25من حاالت التسمم ( 15000حالة سنويًا) .تحتوي بعض
النباتات على مواد مسببة للحساسية

