Czy bezpieczeństwo dziecka zachowane jest
w Twoim domu?

Czytając poniższą listę kontrolną upewnij się, czy dziecko jest bezpieczne w Twoim domu.
Schody
Czy schody zabezpieczone są specjalnymi bramkami ochronnymi, zarówno w dolnej jak i górnej części?
Czy odległości między szczeblami balustrady są mniejsze niż 9 cm?
Czy przestrzeo pomiędzy podłogą, a dolną częścią balustrady jest mniejsza niż 9 cm?
Czy przestrzeo między stopniami schodów jest mniejsza niż 9 cm?
Czy poręcze zamontowane są w taki sposób by uniemożliwid dziecku wspinanie się po nich?
Czy stopnie są stabilne oraz poprawnie zamontowane?
Czy schody są dobrze oświetlone?

Tak Nie

Kuchnia

Tak Nie

Czy sprzęty kuchenne zakooczone ostrymi czubkami i krawędziami, takie jak np.: noże, przechowywane są w odpowiednich miejscach, posiadających bezpieczne zamknięcie?
Czy proszek do zmywarki i inne środki czystości przechowywane są w dobrze zamkniętym miejscu?
Czy leki i witaminy przechowywane są w zamkniętym miejscu?
Czy torebki plastikowe i folie spożywcze przechowywane są w miejscach, do których dzieci nie maja dostępu?
Czy kuchenka jest dobrze przymocowana do ściany?
Czy drzwi piekarnika pozostają chłodne na zewnątrz, a nagrzewają się jedynie od środka?
Czy pokrętła/przyciski kuchenki są odpowiednio zabezpieczone aby dziecko nie miało do nich dostępu?
Czy drzwi piekarnika posiadają specjalny zamek?
Czy kuchenka posiada specjalną osłonę płyty grzewczej?
Czy kable kuchennych urządzeo elektrycznych są prawidłowo zabezpieczone aby dziecko nie mogło pociągnąd tych urządzeo za sobą?
Czy krzesełko, w którym dziecko spożywa posiłki jest przymocowane do stołu?
Czy krzesełko wyposażone jest w szelki?
Czy koc przeciwpożarowy znajduje się w kuchni?
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Czy bezpieczeństwo dziecka zachowane jest
w Twoim domu?
Łazienka
Czy maszynki do golenia, nożyczki oraz inne niebezpieczne sprzęty są przechowywane w odpowiednich miejscach, posiadających bezpieczne zamknięcie?
Czy kosmetyki i środki czystości przechowywane są w odpowiednich miejscach, posiadających bezpieczne zamknięcie?
Czy wanna oraz dno prysznica posiadają zabezpieczenia antypoślizgowe?
Czy bateria wanny oraz prysznica posiada pokrętła cieplej i zimnej wody?
Czy elektryczna maszynka do golenia, suszarka oraz inne urządzenia elektryczne są przechowywane w miejscu, które jest poza zasięgiem dzieci?
Czy przewijak jest przymocowany oraz czy posiada 10 centymetrową osłonę przed wypadnięciem dziecka?
Czy podłoga w łazience nie jest śliska?
Czy dziecko posiada stałą możliwośd korzystania z podnóżka do umywalki?

Tak Nie

Pokój dziecięcy
Czy półki, szafki oraz komody przymocowane są do ścian?
Czy lampka przy łóżku dziecka przymocowana jest do ściany?
Czy dywanik zabezpieczony jest przed przesuwaniem?
Czy odległości między szczebelkami łóżka są maksymalnie 6 centymetrowe?
Czy dziecko śpiące w łóżku piętrowym jest zabezpieczone przed wypadnięciem?
Czy zabawki dziecka dostosowane są do jego wieku?

Tak Nie

Okna
Czy przestrzeo po otwarciu okna jest mniejsza niż 9 cm?
Czy ogranicznik otwarcia okna jest prawidłowo zabezpieczony, aby dziecko nie mogło zmiażdżyd bądź przytrzasnąd palców?
Czy rolety okienne wyposażone są w specjalne rolki nawijające sznurki?
Czy szyby w drzwiach oraz szklane blaty stołów posiadają atesty bezpiecznego szkła?

Tak Nie

Drzwi
Czy drzwi zewnętrzne posiadają ograniczniki otwarcia?
Czy drzwi balkonowe posiadają ograniczniki otwarcia?
Czy drzwi balkonowe posiadają automaty samozamykające?
Czy drzwi balkonowe maja bezpieczny zamek?
Czy drzwi wewnątrz domu posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające ich zupełne zamknięcie?

Tak Nie

Slysavarnafélagið Landsbjörg Sími 570-5900 www.landsbjorg.is

2

Czy bezpieczeństwo dziecka zachowane jest
w Twoim domu?
Elektryka i urządzenia elektryczne
Czy tablica bezpieczników posiada główny wyłącznik energetyczny prądu?
Czy główny wyłącznik energetyczny prądu działa prawidłowo?
Czy gniazdka elektryczne posiadają zabezpieczenia przed dziedmi?
Czy przedłużacze elektryczne posiadają zabezpieczenia przed dziedmi?
Czy telewizor przymocowany jest do powierzchni, na której stoi?

Tak Nie

Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Czy zapałki i zapalniczki przechowywane są w odpowiednich miejscach, posiadających bezpieczne zamknięcie?
Czy przygotowany jest plan ewakuacji na wypadek pojawienia się pożaru?
Czy czujnik dymu zamontowany w domu jest sprawny?
Czy w domu jest gaśnica?
Czy mieszkaocy potrafią obsługiwad gaśnicę?
Czy jest zamontowany czujnik gazy w mieszkaniu posiadającym kuchenkę gazową?
Czy w telefonie zapisany jest numer alarmowy 112?
Czy każdy mieszkaniec domu potrafi zadzwonid na numer linii alarmowej?

Tak Nie

Inne środki bezpieczeństwa
Czy gorące kaloryfery chronione są przed małymi dziedmi?
Czy kanty stołów zabezpieczone są specjalnymi osłonami?
Czy meblościanki i szafy przymocowane są do ścian?
Czy broo przechowywana jest w specjalnie zamykanych szafach?
Czy w domu są trujące rośliny?
Czy wózek dziecięcy wyposażony jest w szelki?

Tak Nie

Więcej informacji o zabezpieczeniu dziecka przed wypadkami można znaleźd na stronie stowarzyszenia Slysavarafélagsins Landsbjargar - www.landsbjargar.is
Informacje można również uzyskad dzwoniąc pod numer telefonu 570- 5900 lub wysyłając zapytanie na adres e-mailowy: skrifstofa@landsbjorg.is
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