
Bababiztonsági
útmutató

Bevezető

ÉRDEMES KINYOMTATNI és
jól látható helyre

kiragasztani, hogy azonnal
alkalmazni tudjuk a megfelelő

biztonsági előírásokat.

Az alábbi útmutatónak 
minden olyan háztartásban 

ott a helye, ahol 
kisbaba van vagy a

közeljövőben lesz. Kérünk,
hogy továbbítsd és oszd meg

kisgyerekes rokonaiddal,
barátaiddal, ismerőseiddel! 
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Pelenkázás
A pelenkázó asztalt
legalább 3 oldalról 10
cm-nél magasabb
perem vegye körül,
megakadályozva ezzel,
hogy leguruljon a baba
a pelenkázóasztalról!

 
Egy pillanatra se hagyd
a gyermekedet egyedül
a pelenkázó asztalon,
készíts oda mindent
előre!

 
Megfelelő tisztaság
mellett a földön a
legbiztonságosabb a
pelenkázás, noha nem a
legkényelmesebb a szülők
számára...

Fürdetés
Sose hagyd magára a
fürdőkádban, fürdőszobában!
A csecsemők már 5-10 cm-es
vízbe is belefulladhatnak, a
nagyobbak pedig magukra
engedhetik a forró vizet vagy
megcsúszhatnak a kádban.

Mindig győződj meg a fürdővíz
hőmérsékletéről, hogy ne
legyen túl hideg vagy meleg.
37 °C-nál ne legyen melegebb!

 

Etetés
Ha gyermeked már
etetőszékben ülve eszik,
ötpontos hevederrel ellátott
etetőszéket használj, és ha
csak rövid időre ülteted
bele, akkor is kapcsold be
az övet!

 
SOHA ne hagyd egyedül
evés közben! Ha megakad a
falat a torkán, azonnali
segítségre lesz szüksége.

 
Ne legyen az étel túl forró!A vízmelegítőt úgy állítsd be,

hogy  maximum 50 °C-ra
fűtse fel a vizet, így
elkerülhető a forrázás!

 
Ne hagyd, hogy gyermeked
szájában villával vagy
pálcikával játsszon!
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Játék

Gyermekhintát csak akkor
használj, ha gyermeked
már biztosan ül! Ezt
gondosan rögzítsd, ne
legyen túl magasan!
Hevederrel felszerelt
babahintát használj!

 

Csak olyan játékot adj
gyermeked kezébe, amit
leellenőriztél és egészen
biztos vagy benne, hogy
nincsenek rajta leszakítható,
letéphető, letörhető apró
részek!

Hogyan fogjuk
a csecsemőt?

Fejét, nyakát mindig védd
és támaszd meg!

Ne emeld fel vagy rántsd
meg a kezénél fogva, mert
a könyökízületbe csúszó
szalag nagy fájdalommal
járó félficamot okozhat!

Altatás

A kiságy az ablaktól és a
fűtőtesttől elegendő
távolságra legyen,
megelőzve a kizuhanás és
égés lehetőségét!

 Egy éves kor alatt ne használj
párnát vagy paplant a
fulladás veszélye miatt!

 A kiságy rácsai ne legyenek
6,5 cm-nél szélesebbek, és az
oldalfalai legalább 60 cm
magasak legyenek. Így nem
eshet ki, nem szorulhat a feje
a rácsok közé!

Háziállatok
Soha ne hagyd egyedül a
háziállatokkal, mert a
kutyák és macskák
féltékenyek lehetnek a
gyermekedre!

 
A gyermek és a háziállat
együttalvása szintén
veszélyes lehet.

Ügyelj rá, hogy a gyermek
ne férjen hozzá az állatok
etetőtáljához!

Öltözködés
Győződj meg róla, hogy a
ruhán nincs leszakítható
gomb, masni vagy
bármilyen dísz! A leszakadt
gombokat keresd meg,
nehogy a kisded a szájába
vegye!

Ne használj olyan ruhát,
amin 20 cm-nél hosszabb
zsinór vagy szalag van! Így
megelőzheted, hogy
beakadjon/felakadjon
valahová vagy a nyaka köré
tekeredjen.

Ne tedd!
Soha ne rázd a kisbabádat!
Ez tartós károsodásokat
okozhat, hiszen a feje a
testéhez képest nehéz, és a
nyakizmai még gyengék.

Ne használj bébikompot!
Szükségtelen terhelést
okoz gyermeked
gerincoszlopának, és
balesetveszélyes is. A
járást nem kell siettetni.

Biztonságos környezet
kialakítása
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1 LEESÉS
MEGELEŐZÉSE LÉPCSŐK

A lépcsők aljára és tetejére szerelj gyermekbiztos
kiskaput, ajtórácsot, lépcsőrácsot!

A lépcsőkorlát rácselemei között a rések 6,5 cm-nél
keskenyebbek legyenek, mert ennél szélesebb résen a
kisgyerekek átdughatják a fejüket és beszorulhatnak!

Erősen javasolt a lépcsőkorlát hosszanti merevítőit
úgy kialakítani, hogy arra a kisgyermek ne léphessen

fel, mert így áteshet a korláton.

Gyermekülésben és
pihenőszékben ne tedd a

gyermeket magasra, pl. asztal
tetejére!

ABLAKOK

Az ablak alá ne tégy olyan bútort, amire a gyermek
felmászhat!

Az ablakokra szerelj olyan biztonsági zárat, ami nem
engedi az ablakot 6,5 cm-nél jobban kinyitni!

A  biztonsági zár olyan legyen, hogy tűz esetén ne
akadályozza a menekülést!
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2
ÉGÉS,

FORRÁZÁS
MEGELŐZÉSE

A lakás minden szintjére szerelj füstérzékelőt és nyílt
lánggal égő berendezés (gázbojler, gázkazán, kályha,

kandalló) megléte esetén szén-monoxid érzékelőt is! Ezen
berendezések és érzékelők állapotát rendszeresen

ellenőrizd! Győződj meg róla, hogy a készülékek szellőzése
megfelelő, és hogy az érzékelőkben működő elem van!

Tűz esetére készíts menekülési tervet otthonodból, és ezt
gyakoroljátok is be!

FÜST ÉS TŰZ

Hajsütő vasat, hajvasalót, arcszaunát, égő gyertyát,
mécsest, gőzölgő gyógyteát ne hagyj a gyermek

szobájában, vagy olyan helyen, ahol elérheti!

A KONYHÁBAN

A vasaló kihúzott állapotban se legyen a gyermek számára
elérhető helyen, mert még forró lehet, vagy magára

ránthatja!
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Ne engedd a gyermeked a forró sütő, vízforraló,
olajsütő közelébe!

Főzés közben részesítsd előnyben a főzőlap fal felőli 
rózsáit! A serpenyők nyele mindig befelé nézzen.

Amikor kisgyermeket tartasz az öledben, ne igyál forró
italt! A gyermek feje fölött ne adj át forró étellel vagy

itallal telt edényt! Ne hagyd egyedül olyan helyen, ahol
ilyen van!

FŰTŐTESTEK
Nyíltterű fűtőtestek esetében (kályha, kandalló) használj

védőrácsot, hogy a kisded ne mehessen a közelükbe!

Azokat a konvektorokat, radiátorokat is érdemes így
védeni, amelyek magas hômérsékletre melegszenek.

 

KONNEKTOROK,
KÁBELEK

A konnektorokat gyermekbiztonsági
zárral (dugóval) biztosítsd!

Az elektromos vezetékek, kábelek, hosszabbítók ne
legyenek elérhetőek a gyermek számára!

3 FULLADÁS
MEGELŐZÉSE

Soha ne hagyd a kisbabádat egyedül a
fürdővízben! Amikor befejeztétek 
a fürdést, engedjétek le a vizet!

A kerti medencét, tavat kerítsd körbe! A vízzel telt
gödröket, aknákat, kutakat fedd le! Amikor a

gyermekek nyáron a kertben pancsolnak, 
mindig legyen velük felnőtt!
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4 MÉRGEZÉS
MEGELŐZÉSE

A tisztítószereket és gyógyszereket legjobb
magasan, a gyermek által nem látható és el nem 

érhető helyen tárolni. Ha mégis alacsonyan
tárolod, szerelj biztonsági zárat a szekrényre!

Ne ültess mérgező növényeket, amíg kisgyermeked
van! A növényvédő szereket, permetszereket eredeti 

csomagolásban, zárt melléképületben tartsd!

5
FÉLRENYELÉS,
ÖNAKASZTÁS
MEGELŐZÉSE

20 cm-nél hosszabb zsinórhoz, elektromos 
vezetékhez, szalaghoz a kisded ne férjen hozzá, azzal ne
játszhasson! Távolítsd el az apró, könnyen félrenyelhető

tárgyakat (érme, gomb, gombelem, apró játékok).  A játékok,
ruhák, ékszerek madzagjai, szalagjai, láncai, huzaljai a nyak

köré tekeredve fulladást okozhatnak.

20 cmA nylon zacskókat, szatyrokat se hagyd a gyermek
közelében, mert a fejére húzhatja! A zacskókat, fóliákat,

celofáncsomagoló anyagokat a gyermek elől zárd el, ezek
szájba véve, félre nyelve szintén fulladást okozhatnak!

Tanítsd meg rá, hogy a fejét ne dugja át szűk réseken!
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A gyermek ételét vágd apró darabokra! Ne adj 
a kisdednek olajos magvakat (dió, mogyoró, mandula), „roppanó”,

könnyen félrenyelhető ételeket (ropi, drazsé)!

6
VÁGOTT, SZÚRT

SÉRÜLÉSEK
MEGELŐZÉSE

A lakásban elérhető magasságban található nagy 
üvegfelületekre (ajtók, ablakok, tükrök, asztallapok) ragassz

biztonsági fóliát, hogy eltörésük esetén a súlyos vágott
sérüléseket megelőzd!

A késeket, ollókat, villákat, barkács-eszközöket a
gyermektől elzárt helyen tartsd!
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Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet által kiadott,  A "Közös kincsünk a
gyermek" Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program keretében készített

ingyenesen terjeszhető anyagok feldolgozásával.
 

Neveld arra gyermeked, hogy ülve egyen! Ne engedd, hogy
evés közben szaladgáljon! Légy ott, amikor eszik!

Bababiztonság webáruház -
https://bababiztonsag-webaruhaz.hu

 

További hasznos bababiztonsági
információk -

https://bababiztonsagotthon.hu
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