Gyermekbiztonsági
útmutató

Bevezető
Az alábbi útmutatónak
minden olyan háztartásban
ott a helye, ahol
kisgyermek van vagy a
közeljövőben lesz. Kérünk,
hogy továbbítsd és oszd meg
kisgyerekes rokonaiddal,
barátaiddal, ismerőseiddel!
ÉRDEMES KINYOMTATNI és
jól látható helyre
kiragasztani, hogy azonnal
alkalmazni tudjuk a megfelelő
biztonsági előírásokat.
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Általános alapelvek
A biztonságos otthoni környezet meghatározó fontosságú a
gyermekek egészséges fejlődése szempontjából.
Egy kisgyermek számára, különösen a kúszó-mászó, tipegő,
járni tanuló korszakban, a lakás tele van veszéllyel. Ebben az
életkorban minden érdekli őket, mindent meg akarnak
kóstolni, mindent meg akarnak ismerni, fel akarnak fedezni,
azonban a veszélyérzetük még nem alakult ki.
Nekünk szülőknek a feladatunk és kötelességünk, hogy
megvédjük őket a veszélyektől, minimálisra csökkentsük a
sérülések lehetőségét és kockázatát, elkerüljük, hogy
feleslegesen okozzanak maguknak fájdalmat. Különböző
felmérések mutatják, hogy a 10 év alatti gyerekekkel történő
balesetek túlnyomó többsége a saját otthonukban történik.
Pedig kellő odafigyeléssel, körültekintéssel, biztonsági
óvintézkedések betartásával, a lakás bababiztossá tételével a
balesetek nagyrésze megelőzhető!
Reményeink szerint ehhez nyújt segítséget ez a kiadvány.

https://bababiztonsag-webaruhaz.hu/

Égés/forrázás

Áramütés

Soha ne dohányozz a
lakásban!
A gyufához, öngyújtóhoz
a gyerekek ne férjenek
hozzá!
Szerelj füstérzékelőket
minden lakóhelyiségbe,
és legyen menekülési
tervetek tűz esetére!

Ne hagyd egyedül
fürdés közben a
gyermekedet!
Ne adj olyan felsőruhát
rá, melynek nyakrészén
húzózsinór található!

A használaton kívüli
konnektorokat
dugaszold el műanyag
konnektorvédővel!
A hibás kapcsolókat,
mozgó, falból kilógó
aljzatokat azonnal
javíttasd meg!

Ne adj kisgyermekre
nyakláncot!

Rövid ideig se lógjon ki
vezeték a falból, még
akkor sem, ha szigetelt!

Háziállatok

Öltözködés

Úgy válassz
házikedvencet, hogy az
gyermeked számára a
legkisebb veszélyt se
jelentse!
Soha ne hagyd egyedül
a háziállatokkal, mert a
kutyák és macskák
féltékenyek lehetnek a
gyermekedre!

Ügyelj arra, hogy a
ruháján ne legyen
leszakítható gomb, masni
vagy egyéb dísz, amit
félrenyelhet! Ha leszakadt
keresd meg, ne hagyd,
hogy a szájába vegye!

A gyermek ne férjen
hozzá az állatok
etetőtáljához!

Fulladás

Kerüld az apró, könnyen
félrenyelhető játékokat!

Etetés
Ne hagyd egyedül
evés közben!
Ne hagyd, hogy evés
közben szaladgáljon!
Tanítsd meg neki, hogy
ülve eszünk!
Ne legyen az étel túl
forró!

Ne használj olyan ruhát,
amin 20 cm-nél
hosszabb zsinór vagy
szalag van. Így
megelőzheted az
önakasztás veszélyét!

Ne hagyd, hogy
gyermeked szájában
villával vagy pálcikával
játsszon!

https://bababiztonsag-webaruhaz.hu/

A lakás biztonságossá
tétele
Leginkább az elcsúszás és a leesés veszélye leselkedik a
gyermekekre ezeken a helyeken.
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Előszoba/
lépcsőház

A bejárati ajtót tartsd zárva, nehogy a kisded kiszökjön! A
kulcsot mindig az ajtó közelébe tedd, hogy tűz esetén
azonnal ki tudjatok menekülni!
A lépcsők aljára és / vagy tetejére szerelj gyermekbiztos
kiskaput vagy ajtórácsot!
A lépcsőkorlát elemei között a hézagok 6,5 cm-nél kisebbek
legyenek, mert ennél nagyobb résen a csecsemők át tudnak
bújni!
A lépcsőn ne hagyj olyan tárgyakat, amikben meg lehet
botlani!

ABLAKOK

Az ablak alá ne tégy olyan bútort, amire a gyermek
felmászhat!
Az alacsonyan elhelyezett üvegfelületek (ablak,
üvegasztal, tükör, szekrény üvegajtaja stb.)
biztonsági üvegből készüljenek, vagy fedd be őket
biztonsági fóliával, hogy törésük esetén elkerüld
az életveszélyes vágásokat!
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!

https://bababiztonsag-webaruhaz.hu/

2 Nappali

A könyvespolcokra, szekrényekre, tévéállványra a kis
felfedezők előszeretettel másznak fel, amitől azok
felborulhatnak. Ügyelj rá, hogy ez ne fordulhasson elő,
és a felborítható bútorokat rögzítsd a falhoz!
A mérgező, szúrós, éles végű növényeket távolítsd el
a lakásból! A nem mérgezőket is tedd a gyermek
számára elérhetetlen magasságba!
A forró fűtőtesteket, kandallót, kályhát kerítsd el
térelválasztó ráccsal! Ne tegyél a közelükbe gyúlékony
anyagot vagy ágyat!
Forró vasaló közelében ne játsszon a gyermek!
Pillanatokra se hagyd ilyenkor felügyelet nélkül! Vasalás
után a vasalót biztonságos, kicsik számára elérhetetlen
helyen hűtsd!

Gyermeked ebben a helyiségben fogja a legtöbb időt
felnőtt felügyelet nélkül tölteni. Úgy rendezd be, hogy a
gyerkőc életkorának megfelelő, érdekes, színes,
barátságos és BIZTONSÁGOS helyiség legyen!
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Gyerekszoba,
hálószoba

Gyakran előfordul, hogy a kisgyerekek éjszaka
legurulnak az ágyukról. Ezt perem vagy leesésgátló
felszerelésével kiküszöbölheted.

Az ágyat az ablaktól és a fűtőtesttől kellő távolságban
helyezd el, hogy elkerüld a kiesést és az égési sérüléseket!

Emeletes ágy felső szintjére csak nyugodt, ügyes,
megbízható gyermeket fektess, és csak akkor, ha az
ágy magasított ágykerettel rendelkezik!
Figyelj a közös játékokra! Nagyobb gyerekek
jóhiszeműen adhatnak olyan játékot kisebb
testvéreiknek, amik nekik még veszélyesek lehetnek
(apró, lenyelhető, nyak köré tekerhető tárgyak). Tanítsd
meg őket a biztonságra!
Ne legyen a szobában nylon zacskó, zsinór, szalag,
nehéz tárgy, éles, szúró-, vágóeszköz, gyógyszer,
vegyszer, kozmetikum!
https://bababiztonsag-webaruhaz.hu/

4 Étkező

Etetőszékbe ültetett gyermekedet rövid időre se
hagyd egyedül!

A kisded és óvodáskorú gyermekek ételét aprítsd
megfelelő nagyságúra, hogy a falatokat be tudják
kapni és le tudják nyelni!
Figyelj oda, hogy a nagyobb gyerekek is mindig ülve
egyenek!
Amikor a gyermeked olyan magasra nő, hogy feje
épp eléri az asztalt, érdemes lekerekíteni vagy
biztonsági sarokvédővel ellátni a sarkokat.

Különösen sok veszélyt rejtő helyiség. Fokozottan figyelj
a gyerekek biztonságára idebent!

5 Konyha

Gyerekek ne játsszanak a tűzhely és a sütő közelében!
A felforrósodó vagy égő felületek közelébe ne tegyünk
konyharuhát, függönyt, gyúlékony anyagot!
Főzéshez a belső, fal felé eső főzőlapokat használd, és a
serpenyők, lábasok fülei ne álljanak kifelé, ne legyenek
elérhetők gyerekek számára!
Forró levessel, itallal, olajjal teli edényt ne hagyj
őrizetlenül a konyhaszekrény vagy az asztal szélén! Ne
tedd le a földre!
Az éles késeket, bárdokat tartsd gyermek számára
elérhetetlen magasságban, vagy gyermekzárral
felszerelt fiókban!

https://bababiztonsag-webaruhaz.hu/

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!

Az elektromos készülékeket (pl. vízforraló, olajsütő,
kávéfőző) használat után áramtalanítsd!

A kamra vagy spájz ajtaját mindig tartsd zárva! A
polcok, üvegek, szerszámok stb. csupa veszélyforrás a
gyermekeknek.
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Fürdőszoba

A fürdővíz hőmérsékletét ellenőrizd a könyököd
belemártásával! A bojler vízhőmérsékletét állítsd 50 °C-ra,
hogy gyermeked még véletlenül se tudja leforrázni magát!

A kádba/zuhanytálcába tegyél csúszásgátló gumit,
kilépéshez pedig szintén csúszásgátló kilépőszőnyeget!

A kozmetikumokat, tisztítószereket gyermekek számára
elérhetetlen helyen, vagy gyermekzáras szekrényben
tartsd! Érdemes a wc-t is lezárni a kíváncsi apróságok elől.

Az elektromos készülékeket úgy tárold, hogy ne érhesse
víz őket. A kádban és a kád szélén ne szárítsatok hajat!

Ne bízd a kisebb gyermeked fürdetését óvodáskorú
testvérére!

https://bababiztonsag-webaruhaz.hu/

Az autóápolási vegyszereket lehetőleg eredeti
csomagolásban és a gyermekek elől elzárva tartsd!
Ugyanez a helyzet a szerszámokkal.

Amikor ki- és beállsz az autóval, soha ne hagyd
felügyelet nélkül a gyermekedet, mert helyezkedhet
úgy, hogy a visszapillantó tükörből nem látszik, illetve
kiszaladhat a kapun!

7 Garázs

További hasznos bababiztonsági
információk https://bababiztonsagotthon.hu
Bababiztonság webáruház https://bababiztonsag-webaruhaz.hu
Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet által kiadott, "Közös kincsünk a gyermek"
Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program keretében készített ingyenesen
terjeszthető anyagok feldolgozásával.

