
Büyükler için küçük bir el kitabı 

ÇOCUĞA UYGUN 
BİR ÇOCUK OYUNU 
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Aile; toplumda birlikte yaşamanın en önemli  

unsurlarından biridir. Çocuklarımıza aile içinde  

sağlıklı bir şekilde büyüme imkanı sunabilmeliyiz. 

Güvenli Belediye Faaliyet- programları ile doğum  

servislerinde, ebeveyn-danışma merkezlerinde,  

anaokulu ve ilköğretim okullarında genç anne ve  

babalara çocuklarını mümkün olduğunca kazalardan 

koruyabilmeleri için destek verilir. Örneğin; alt bezi 

değiştirme masalarının kenarlarının sağlam  

olması-, ocakların kenarına veya merdiven bölümüne 

koruma bariyerleri yerleştirmek-, kilitlenebilen  

pencere kulpları veya çocuk için emniyetli prizler 

monte etmek gibi basit işlemler ile çok yararlı  

önlemler almak mümkündür.

Elinizdeki broşür keşfetme dürtüleri ile ev içinde her 

türlü tehlikeli durumlara maruz kalabilecek minik aile 

bireylerini koruma adına uygulaması basit bilgileri 

içeren küçük bir kılavuz broşürü. Broşürün arka  

bölümündeki küçük liste size evinizin içini çocuğunu-

zun gözüyle görebilme imkanı sunar.

Tüm ailelere küçük çocukları ile birlikte sağlık ve 
sıhhat içinde, kazalardan uzak geçirecekleri bir 
yaşam dileriz. 

Hergün bir çok çocuk ağır veya hafif yaralanmalar 

neticesinde muayenehanelerde ve hastanehanelerde  

tedavi edilirler. Çocukların merak ve taklit etme  

dürtüleri maalesef bazen hoş olmayan sonuçlarıda 

beraberinde getirebilir. Bilinçli önlemler almak  

sayesinde acı veren tecrübelerden ve ciddi sonuçlar 

doğuracak kazalardan sakınmak mümkündür.   

Yetişkinlerin burada görevi çocuklarının gelişim  

haklarını gereksiz yere kısıtlamadan onları  

yaralanma tehlikelerinden uzak tutmaktır. Bu  

konuda „Büyükler için küçük el kitabı“ pratik ve faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu 

sayede ebeveynler çeşitli tehlikeler hususunda bilinçlenip, etraflarındaki ve  

kendi davranışlarının tehlike yaratabilecek potansiyellerini broşür arkasındaki 

kontrol listesi sayesinde kontrol edebilirler.  

Güvenli Belediye Faaliyet- programlarının „ Dikkatli bak ve kurnaz ol- SİGE`nin 

kaza-karşıtı fikirleri“ / Memo-Spiel „Schau genau und sei schlau“ adlı memori 

oyunu ya da „SİGE –boş vakitlerinde, sporda ve evde nasıl davranılacağını  

biliyor“/ CD „SİGE kennt sich aus“ adlı şarkılar- CDsi çocuklara oyunsu bir  

şekilde boş zamanlarda, sporda ve evde karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı 

eğitim olanakları sunmaktadır. 

„Önlem almak tedavi etmekten daha iyidir“ sözü- özellikle de çocuklarla 
birlikte yaşarken güncelliğini koruyan bir deyimdir. 

Bilinçli önlemler almak

Ing. Franz Rein
Güvenli Belediye 
Faaliyetleri Genel Müdürü

Dr. Harald Geiger
Çocuk Doktoru

CD „SiGe kennt sich aus“

Dünyayı yerinde değiştirmek

Memo-Spiel 
„Schau genau 
und sei schlau“
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Saatte 50  km hızla giden bir otomobilin duran bir nesneye çarptığı zaman içinde 

oturanlara hangi şiddetli güçte tesir ettiğini biliyormusunuz? Karşılaştırıldığında bu 

enerji bir binanın 10 m yüksekliğinden yani 3. katından aşağı düşmeye denktir.  

Gidilen yolun mesafesi ne kadar kısa olursa olsun, hiç farketmez- emniyet adına 

gerek yetişkinler gerekse de çocuklar için tek geçerli olan: daima emniyet keme-

rini takmak!

• Bebek oto-koltukları daima gidiş yönüne karşı yerleştirilir. 
•  Bilhassa küçük çocuklara takılan kemer gevşek bırakılır. Burada bir el 

genişliğinden fazla bir boşluk bırakmamaya dikkat edin. 

•  Bebek koltuğunu masa-, çalışma alanı-, kanape veya sandalye üzerine 

koymayınız. Bebek koltuğunu yerde bırakmak en güvenlisi olup, aynı şey 

bebek sallama koltukları için de geçerlidir.

Çocuğunuzun yaş/ ağırlık ve boy durumuna uygun çocuk koltuğu  
kullanınız (yaş grubu 0+,1 ve 2). Bunun yanısıra otokoltuğun taşıt  
aracında doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve çocuk kemerinin  
koltukta kusursuz bir şekilde takılmış olması gerekir.  Bu alanda 
uzmanlaşmış bir mağazadan bilgi almaya özen gösteriniz.

Özellikle kış aylarında sizin ve 
bebek arabasının ya da pusetin 
ışık yansıtan malzeme ile  
farkedilmesini sağlayın. Taşıt 
aracı kullananlara bilhassa sizi  
ve çocuğunuzu görüp  
farketmesine olanak tanıyın!

Çocukların emniyet  
kemerini daima bağlayın. 
Bebek arabasında  
uyurken dahi onları  
gözetimsiz bırakmayın.

Bebek arabası/puset 
  Güvenli gezinti

Araba
Otomobilde Bebek var

Karanlıkta meydana gelen kazalar  

çoğunlukla „Fark edememe“  

durumlarından kaynaklanır. Yaya veya  

bisiklet sürücüsü olarak bir kazaya  

maruz kalma tehlikesi gece  

gündüze göre üç kat daha fazladır. 

Çocuk/bebek arabası veya puset alırken ilk önce duruş emniyetine ve iyi bir 

fren tekniği olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Devrilme tehlikesi  

gözönüne alınarak alış-veriş torbaları v.s gibi çantaların bebek arabalarının  

tutacak/gidon bölümüne asmayınız.Tekerleklerin arasına yerleştirilecek bir 

portbagaj devrilme tehlikesini azaltır.

Vorarlberg’deki tüm hastahanelerin Anne-Çocuk sevislerinden yeni bir bebek koltuğu (0+yaş grubu) 
ödünç alabilirsiniz.

Tavsiye

Tavsiye

Tavsiye
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Ortalama olarak her iki çocuktan biri „alt bezinin değiştirildiği dönemde“  

bir kere masadan düşer. Sebep: Küçük çocukların hızlı gelişim aşamaları  

genellikle anne-babalar için sürprizler oluşturur. „Şimdiye değin bu hareketleri 

yapmamıştı“ gibi... Ancak küçük bir bebek dahi ani bir refleks sonucu hiç  

anlamadan dönme hareketi yapabilir...

Çocuklar çevrede olup bitenlere çok dikkat edip yetişkinlerin yaptığı herşeyi 

taklit ederler. Bu yüzden: Hiç bir zaman çocukların gözü önünde ilaç  

kullanmayın. Çocuklar çoğunlukla ortalık yerde gördükleri  hapları renkli  

bonbon- şekerleri zannederler ya da herhangi bir zamanda anne yada baba-

dan/büyüklerden birinin bunları alıp yuttuklarını görmüşlerdir.

Alt bezi değiştirme masası
Tedbirli yerleştirmek

İlaçlar
 Uygun bir şekilde muhafaza etmek

Alt bezi değiştirme masasını- mümkün oldukça - odanın köşesinde bir yere 
yerleştirmek gerekir- bu sayede masanın iki tarafıda emniyette olur. Ayrıca 
masa kaplaması kenarlarının yüksek olması avantajlıdır.Çocuğun alt bezini 
değiştirmeden önce gerekli olan her malzemeyi önceden hazırlamak gerekir. 
Değiştirmeyi yapan kişi bir eli ile daima çoçuğu tutmalıdır. Dikkat! Su,  
kremler, yağlar v.s sayesinde küçük çocuk birden el altından kayabilir. Çok 
„hareketli“ çocukların alt bezlerinin yerde değiştirilmesi tavsiye edilir.

ilaçlar çocukların açamıyacakları  
kilitli bir dolapta muhafaza edilmelidir.  
Büyük anne ve babaların kullanmaları  
mecburi olan ilaçların ise çocuk için  
emniyetli bir ilaç kutusunda saklanması  
gerekir.

Tavsiye
Tavsiye
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Banyo küveti
 Temiz banyo keyfi

Çocukların cildi yetişkin insanlara göre sıcağa karşı daha 

hassastır. Bu yüzdende banyoda yaşanan haşlanma  

olayları az rastlanır bir durum değildir. Ebeveynler bu  

durumu çoğunlukla bilmezler. Mesela küçük çocuklar  

musluğun sıcak bölümünü açıp kaynar akan suyla yanabi-

lirler. 

Hiç bir zaman banyoda  
devreye takılı elektrik  
aletlerini bırakmayın ve 
en iyisi bunları daima  
ortadan kaldırın. 

Çocuklar evdeki banyo küvetinde, 

hatta bahçede bulunan bir yağmur  

varilinde, yüzme havuzunda veya  

derin olmayan bir su birikintisinde 

dahi boğulabilirler!
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Banyo suyunun derecesine dikkat edin- su sıcaklığı 37 dereceden fazla  
olmamalıdır. Su ısısını kolun alt kısmına tutarak veya banyo termometresi  
ile kontrol etmek gerekir. Banyoda oluşabilecek haşlanmalara karşı tesirli  
bir önlemde musluk bataryası takmaktır. Ancak tesisatta dereceyi  
sınırlandıran- yani bir termostatın takılı olması gerekir. Bu demektir ki;  
sıcak su ancak kilit açma durumunda akar. en azından küçük çocuklar için 
de bu çok basit bir şey değildir. 

Minikleri hiç bir zaman suda yalnız 
bırakmayın. Küvette yaşanabilecek 
kaymaları önlemek için kaymaz bir 
küvet koruyucusu kullanmak  
gerekir. 

Çocukların akıllarına bazen olmayacak fikirler gelir. Maalesef bunlar her zaman 

tehlikesiz fikirler değildir, hatta yaşam tehlikeleri bile söz konusu olabilir. Banyo 

küvetinde saçlarını kurutmak isterken saç kurutma makinesini suya düşürerek 

ölümcül kazaların yaşanması pek de az rastlanılan durumlardan değildir. Buna 

benzer olaylar küvet kenarında duran radyonun görmeden küvetin içindeki suya 

düşmesi ile de yaşanabilir. 

Tavsiye

Tavsiye

Tavsiye
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Kimya
  Erişilmesi uzak yerde muhafaza edilir

Nefis görünümlü etiketi ile ahududu şurubunun şişesi dolabın hemen önüne 

konmuş. Etiketteki tehlike ile ilgili notların bulunduğu bir bölümde ilk bakışta 

göze çarpmıyor. Zira şişenin içinde şurup yerine temizlik/deterjan maddesi var. 

Kendi şişesi kırıldığı için kimyasal temizlik malzemesi başka bir şişeye  

doldurulmuş. Benzin, ispirto ve daha başka tehlikeli sıvı maddelerin sürekli  

böylesi gıda maddelerinin boşalmış şişelerine doldurulduğu görülür. Çok minik 

çocuklarada rengarenk görünümlü bu şişeler çok çekici gelir.

Ocak
 Dikkat sıcak!

Çocuklar muazzam bir merak ve keşfetme dürtüsüne sahiptirler. Yemek  

pişirilen bölüm onlar için cazip olup- orada neyin cızırdadığı, tencerelerin  

altında yanan kırmızı ışığın nereden geldiği pek bir ilgilerini çeker, sanki ocağın 

üstünde gördüğü tava sapı gel beni çek der gibi gelir onlara.

Su ısıtma cihazı “kettlelerde” yanma kazalarına sebep olabilir, bu yüzden kettle aletini en iyisi duvara yakın, yerde arka 
planda bir yere yerleştirin, kablosunu katlayın ve içindeki sıcak suyu üstü kapalı bir kaba koyup, muhafaza edin.  
en iyisi çocuk üç yaşına gelene değin masa kurmasına izin vermemek gerekir- bir anda masa örtüsünü çekebilir ve  
masanın üstündeki sıcak sıvı ile dolu bir fincan veya bardağı üzerine dökebilir. Bir fincan sıcak sıvı küçük bir çocuğun 
bedeninin ortalama yüzde 30’u yakıp haşlayabilir – bu da yaşam tehlikesi oluşturabilir!

Ocak üstündeki pişirme levhalarına ve fırınada dikkat etmek gerekir.  

Küçük çocuklar çevrelerindeki eşyalara dokunmaya çok eğilimli olurlar, hiç  

anlamadan minik elleriyle ocak üstü pişirme levhalarına dokunabilirler, veya  

fırın içindeki kekin nasıl kabardığına bakmak isteyebilirler. Bu durumda da  

yanma olayları kaçınılmaz olur.

en mantıklısı yemek, ocağın arka bölümlerinde yemek pişirip,  
tava saplarını arkaya doğru çevirmektir. Ocak kenarına takılacak  
bir koruma bariyeri sayesinde sıcak sıvı yüzünden oluşacak  
yanma-haşlanma durumları engellenmiş olur.

Bulaşık-,çamaşır-, 
cam/mobilya 
parlatma sularının 
olduğu gibi boya, 
cila v.s gibi  
maddelerin  
mutlaka kendi  
şişelerinde,  
çocukların  
erişemiyecekleri  
bir yerde muhafaza 
edilmeleri gerekir.

Zehirlenme durumlarında aranacak santral-tel.numarası: 
01/406 43 43

Tavsiye

Tavsiye
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Merdivenler/geçitler/tırabzanlar
Etraflıca emniyete almak

Merdivenlerden aşağı inmek, yukarı çıkmak- epey eğlenceli olabilir…Ancak: 

Merdivenler küçük çocuklar için oyun alanı değildir ve her zamanda çocukların 

gitmek istedikleri (bodrum, garaj,..) yere götürmeyebilir onları. Her gün bir sürü 

çocuk merdivenlerden düşerek ağır bir şekilde yaralanmaktadırlar.

Bazen yanlış seçimli tırabzanlarda ağır sonuçlar getiren kazalara yol  

açmaktadır. Çocuklar tırabzanların üzerinden tırmanmak veya aşağı kaymak  

isteyebilirler. 
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Yüksek bacaklı bebek 
sandalyesi
 Afiyet olsun

Yemek masasının etrafında küçük çocuklarında oturup yemeğe katılımlarına olanak sağla-

yan yüksek bacaklı bebek mama sandalyeleri çok makbul ve pratiktirler. Ancak anne ve  

babalar çoğu zaman çocuklarının hızlı gelişimine hazırlıklı değildirler. Çocuklar birden  

sandalye üstünde ayağa kalkıp yere düşerler. 

Daha satın almadan önce Bebek mama sandalyesinin duruş  
emniyetine dikkat edin. Özellikle de çocuğun büyümesine göre  
ayarlanabilen modeller tavsiye edilir. Çocuğun ayağa kalkmasını  
önlemek için mutlaka emniyet kemerinin bağlanmış olması gerekir. 
Sandalyeyi masadan destek alarak çocuğun itemiyeceği şekilde  
yerleştirin. Bebek sandalyesinin altına konacak kaymaz bir halı  
oluşabilecek bir devrilme durumunu azaltabilir. Yinede en önemlisi: 
Çocuğunuzu hiç bir zaman sandalyesinde gözetimsiz bırakmayın! 

Merdiven- veya geçit  
tırabzanın alt kenarı ile  
zemin arasında 10 
cm’den fazla bir boşluk 
olmamasına dikkat edin. 
Tırabzan çubuklarının  
kesinlikle enine doğru  
takılmaması gerekir, 
zira çocuk bu durumda 
yukarı tırmanmaya  
heveslenebilir. 

Yavrunuza merdivenlerden nasıl inilip çıkılması gerektiğini öğretin. 
Merdiven kenarlarına korkuluk takıp onların merdivenlikten uzak  
durmasını sağlayabilirsiniz. Merdiven korkuluğu alırkende  
malzemenin şekline ve itinalı bir şekilde yapılmış olmasına (keskin 
kenarlar,ucu sivri köşeler v.s) Zaman zaman korkuluğun gevşeme  
durumunu kontrol etmek gerekir. 

Merdiven üstlerinde oyuncakların, gazetelerin, ayakkabıların v.s yeri yoktur.  
Merdivenler ıvır zıvır koyma alanları değildir- sadece diğer katlara ulaşmak için kullanılır!

Tavsiye

Tavsiye

Tavsiye
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Hiç kuşkusuz çiçeklerle süslenmiş bir evin görünümü çok güzeldir. Bu küçük 

çocuklarında çok hoşuna gider… Zira saksıların içindeki çiçeklerin yeşil  

yaprakları koparılabilir, toprak karıştırılabilir ya da hidrokültür bitkilerin o minik 

kahverengi tespih boncuğu gibi tanecikleri içinden alınabilir. İş bu kadarla kalsa 

hadi neyse… Ancak bitkilerin yaprakları ağıza alındığı veya hidrokültür çiçeklerin 

saksıdaki tanecikleri yutulması halinde kötü sonuçlar doğabilir.

Bitkiler
  Mükemmel bir şekilde üzeri kapatılmış

Yürüteçler
 Serbest alanları emniyet altına almak

Bir kere bu ürünün ismi aldatıcıdır: 

YÜRÜ-Teç. Sadece güvenlik uzmanları 

değil, ayrıca çocuk doktorları da  

çocuklara yürüteç kullandırılmaması  

hususunda uyarıda bulunmaktadırlar.  

Yürüteç hiç bir suretle çocuğun daha  

hızlı yürümesine yardımcı olmadığı gibi, 

üstelik onun doğal hareket-gelişimini  

engeller. Yaş gelişimine özgül emeklemeyipte aksine parmak uçları üzerinde  

yürümek sayesinde çocuk „ayak parmakları ucuna basarak yürüme“  

alışkanlığı edinir ve sonucunda henüz körpe olan belkemiğine yanlış bir 

biçimde yüklenmiş olur. Emeklerken bu olmaz. 

Yürüteç kullanmanın çocuğun beden sağlığına zarar vermesinin dışında  

ayrıca ağır baş yaralanmaları ile sonuçlanan kazalara yol açtığı yaşanan  

durumlardır. Yürüteçe binen  

çocuk birdenbire her yere  

erişebilme imkanı bulur ve yaşına 

göre olması gerektiğinden daha 

hızlı hareket eder. Bu yüzden 

özellikle: basamaklara, merdiven-

lere, eğik alanlara, cam kapılara, 

teraslara, bunun yanısıra halı  

kenarlarına, eşiklere ve kablolara 

çok dikkat etmek gerekir. 

Günümüzde çocuk bahçesi diye adlandırılan ürünler başka amaçlarla da kullanılabilir- örneğin  
çocukların evdeki şömineye veya odanın bir bölümüne ulaşamamalarını sağlamak gibi… 

Yürüteçe alternatif olarak „çocuk bahçesi“ 
denilen ürünler tavsiye edilir, çocuğu gözetimsiz 
anlarda da bunun içinde bırakmak mümkündür. 

Lütfen çocuklarınıza yürüteç  
kullandırmaktan vazgeçin!

Şayet „Küçük çocuk yetiştirme“ döneminizde evinizdeki bitkilerden 
tamamen vazgeçmek istemiyorsanız, o takdirde zehirli bitkileri  
ortamınızdan uzaklaştırın. Çocukların bitkilere dokunmasını önlemek 
için hidrokültür bitkilerini üzerini saksı kapakları ile kapatın (ya da 
saksının etrafını ince bir naylon çorap ile sarın).
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Tavsiye
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Yatak
 Korunarak uyumak

Nasıl yatılırsa- öylede uyunur. Tabii ki bu durum küçük çocuklar içinde  

geçerlidir. Dinlendirmesi gereken uykunun kabuslara dönüşmemesi için bazı 

noktalara dikkat etmek gerekir. 
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Küçük çocuklar yetişkinlerin veya büyük çocukların yaptıklarını,  

örnek alıp, taklit ederler. Onun içinde çocuk ağzına sigara 

alırsa, veya aslında içinde kırmızı şarap olan bardaktaki kırmızı  

limonatayı içerse.

Tütün/Alkol
Örnek davranışlar sergilemek 

içinde alkol artığı bulunan bardakları çocukların ulaşabilecekleri  
yerlerde bırakmayın. Sigara gibi tütün maddelerinide onlardan uzak 
tutun.Çocuk emniyetli çakmaklar kullanmaya özen gösterin.

Bebeğiniz için baş yastığı kullanmayın. Küçük çocukların tepinerek 
yorganı kafalarının üzerine çekememeleri için özel mandallar vardır. 
Ayak altından tutturularak desteklenme sayesinde yorganın kayması 
önlenir. Buna alternatif olarak çocuğun boyuna uygun uyku tulumuda 
kullanılabilir. Böylelikle çocuk üstünü açmamış veya fazla örtmemiş 
olur. 

Yatak şiltesi yüksekliğinin 
çocuğun boyuna uygun  
olmasına özen gösterin. 

Tavsiye Tavsiye

Tavsiye
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Pencereler
 Aralanır, ama açılmaz

Pencereden düşme olayları genellikle, şu bilinen –farkedilemiyen bir anda 

dediğimiz-anlarda meydana gelir. Mesela çocuğun kendi odasında oynarken o 

esnada küçük çocuk dışarıda oyun parkında oynayan diğer çocukların seslerini 

veya bir köpek havlaması duyabilir, ya da kocaman bir vinç görüp üzerindeki 

malzemeleri nereye koyduğunu merak edebilir, işte bir anda çocuk bir sandal-

ye veya koltuk üstüne çıkıp, pencere pervazına tırmanır oda penceresinden 

birdenbire düştüğü duyulur. Şayet pencere pervazı emniyet altına alınmamış 

ise „düşme“ olayı da maalesef önlenemez olur. Buna benzer kazalar çok sık 

yaşanmaz, lakin yaşandığı takdirde de akıbetleri korkunç olabilir. Bilhassa iki 

yaşındaki çocuklar için tehlike riskleri fazladır, zira anne ve babalar bu yaştaki 

çocukların hareketlik- hünerlerinin hemen farkına varmayabilirler.

Oyuncaklar
 Ne kadar büyük olursa, okadar iyi

Özellikle küçük parçalardan oluşan  

oyuncakları, veya düğme, küçük piller gibi 

şeyleri yutma tehlikesini gözönünde  

bulundurarak çocukların erişemiyecekleri 

yerlerde muhafaza etmek gerekir.

Küçük çocuklar üçüncü 
yaşlarına gelene değin bir 
masa tenis-topundan küçük 
olan her şeyi yutabilirler. 
Onun içinde geçerli kaide  
şudur: Çocuk ne kadar küçük 
ise, oynadığı oyuncak daha 
büyük olmalıdır. 

Kilitlenebilen pencere  
kol-demirleri tavsiye edilir. 
Sentetik maddeden yapılmış 
pencere korkuluklarıda  
yararlıdır. Bunlar pencere  
çerçevesine veya pencereye 
vidalanır yada yapıştırılır.  
Her iki teknik ile de  
pencereler aralanabilir  
ama açılmaz. 
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Tavsiye
Tavsiye
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Biyotop/Yüzme havuzları
 Gizemli çekim gücü

Günümüzde artık bahçelerin çoğunda yüzme havuzları, suni göller ve  

biyotoplar bulunmaktadır. Özellikle de suyun çocuklar üzerinde bıraktığı  

gizemli bir çekim gücü vardır. Bu yüzden bahçe havuzlarının veya buna  

benzer etrafı açık su bulunan yerlerin en iyi şekilde güvenli hale getirilmesi  

gerekir. 

Küçük bir çocuğa elektrik ile dikkatsiz bir temasın ve bunun sonucunda  

hangi tehlikelerin var olduğunu anlatmak çok zordur. Piyasada çok uzun  

yıllardan beri çocuk emniyetli elektrik prizleri satılmasına rağmen, maalesef 

hala herkes tarafından bilinmemektedir. Yapıştırılan küçük sürgü levhaları veya 

takılan kapatıcı bir başlık sayesinde çocuklara yönelik ara çözümler yaratılabilir. 

„Çocuk emniyetli“ elektrik prizleri minikler için güvenli olmakla birlikte yine-

de „elektrik“ten gelecek tehlikeler konusunda bilgilendirmenin yerini tutmaz. 

Bunun içinde çocuklara öğretilmesi gereken: hiç bir zaman parmaklarınla prize 

dokunma ve içine herhangi bir cisimlerle kurcalamaya çalışma!

Elektrik prizleri
Tehlikesiz hale getirmek
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Önemli: evde yaşayan küçük çocuklar olmasa dahi yüzme havuzu/  
biyotopun etrafının bir güvenlik bariyeri çevrilmiş olması gerekir.  
Bunun dışında; ayrıca yağmur biriktirme fıçıları, su varilleri veya 
başka su kapları emniyet altına alınmalıdır. 10 cm derinliğinde bir su  
birikintisi dahi küçük bir çocuğun boğulmasına sebep olabilir!

Tavsiye
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1. Pencerelerin önüne parmaklık, çocuk pencere kilidi takarak güvenli hale getirilmesi	 	

2. Merdivenler tümüne güvenlik kapısı monte etmek	

3. Basamaklar ve balkonlar: Kafes direklerinin arasındaki mesafenin en fazla 

 10 cm olması. Payandaların merdiven basanağı gibi yatay olmaması gerekir.	

4. Tüm kablo ve kordonları çocuk yatağına yakın yerlerden uzak 

 tutmak- (Boğulma tehlikesi!) 	

5. emziklere dikkat etmek (emzikleri çocukların boynuna emzik kordonu 

 ile asmamak gerekir –boğulma tehlikesi!) 

6. Ranzalı yataklardan düşme tehlikesine karşı önlem almak 	

7. „Çocuk yürüteçler“inin merdivenlerden, kapı eşiklerinden, halı kenarlarından

 v.s düşme tehlikesini gözönünde bulundurarak en iyisi bu yürüteçleri hiç

 kullanmamak!	

8. elektrik prizlerini çocuklar için emniyetli hale getirmek (Sayfa 20)  

9. Tüm elektrik kablolarının bozuk olup olmadığını kontrol etmek 	 	

10. Çocukların mutfak, kiler ve tamir atölyesinde bulunan elektrikli aletleri kullanmamaları 

 için önlem almak (aletlerin fişini kullanımdan hemen sonra prizden çekmek!)	

11. Ocakları güvenlik bariyeri ile emniyet altına almak (Böylece ocak üzerindeki 

 tencerelerin aşağı çekilmesi önlenir)  

12. Sıcak suyla haşlanma/yanmaları önlemek için musluk termostatı taktırmak 	

13. Deterjan ve temizlik malzemeleri ile zehirli maddeleri (haşere ilaçları gibi)

 kilitli dolap ve çekmecelerde muhafaza etmek  

14. ilaçları kilitli ecza dolabında muhafaza etmek 	

15. Kokteyl dolabını kilitli tutmak, alkol gibi maddelere çocukların ulaşmamasını sağlamak	

16. Sigara/puro gibi yanar maddeleri, kibritleri, çakmakları ve güzel koku yayan 

 aroma lambalarını çocukların erişemiyecekleri yerlerde bulundurmak	

17. Kültabaklarının üstünü kapalı tutmak (sigara izmaritlerine ulaşılamaması için)	

18. Mutfak bıçakları, balta-, testere gibi ve diğer kesici aletleri çocukların eline 

 geçmiyecek şekilde saklamak (kilitli çekmecelerde veya dolaplarda)	

19. Plastik torba ve –çantaların çocukların eline geçmemesine dikkat etmek 

 (Boğulma tehlikesi)	 	

20. Buzdolaplarının, derin dondurucuların (çalışır durumda olmasa dahi) hem dıştan 

 hemde içerden açılabilmesi gerekir (boğulma tehlikesi!)	 	

21. Acaba çocukların tırmanabileceği kitap rafları, televizyon dolabı, donatım eşyaları 
 sabit bir şekilde monte edilmiş mi, yıkılma tehlikesine karşı önlem alınmış mı? 	 	

22. Acaba keskin kenar ve köşeler koruyucu ile kapatılmış mı?	 	

23. Makaslar, iğneler veya diğer keskin aletler kullanımında sonra hemen ortadan 

 kaldırılıyor mu? 	 	

24. Çalışma alanları (tamirat-, ütü odası, v,s.) için kullanılmadığı zamanlarda çocukların 

 giremiyeceği şekilde önlem alınmış mı?	 	

25. Derinliği ne olursa olsun yüzme havuzlarının, biyotopların, suni göllerin, su 
 fıskiyelerinin kenarlarına koruyucu bariyer yaptırılmış mı?	 	

26. Çim biçme- ve ürün biçme makinesi çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza 

 ediliyor mu? 	 	

27. Otomobilde çocuğun sırtını destekleyen sistem mevcut mu? 

 Çocuk oto-koltuğunun ölçüsü çocuğa uygun mu? 	 	

28. Bisiklet kaskı ve çocuk için tekerlek telini kapatan bisiklet oturağı mevcut mu? 	 	

29. Evin içinde ve dışında bulunan bitkilerin zehirli olup olmadığı hususunda 

 bilgi alındı mı?	 	  

30. Çocuk mama sandalyesinin devrilme önlemi var mı? Çocuğu bağlamak için 

 emniyet kemeri var mı? 	 	

31. Balkondaki sandalye, masa ve diğer eşyalar çocukların üzerine tırmanmalarını 

 önlemek için ortadan kaldırılmış mı?	 	

32. Oyuncaklar ve onların parçaları çocukların yutamıyacakları şekilde yeterince 

 büyük mü?	 	

33. Bebek bezi değiştirme masası sabit olarak yerleştirilmiş mi, çocuğun 

 düşmesini önlemek için kenarlarında koruyucu bariyer mevcut mu?	 	

34. Çocukların çekmesine meydan vermemek için masaların üzerlerine örtü 

 örtmemeye veya masa örtüsü mandalları kullanmaya özen gösteriliyor mu?	 	

Belirtilen tehlike kaynaklarının eksiksiz ve tam olduğuna dair sorumluluk üstlenilmez!

ya da 
mevcut

ya da 
mevcut

ya da mevcut 
değil şeklinde 
işaretleyebilirsiniz.

ya da mevcut 
değil şeklinde 
işaretleyebilirsiniz.

	 eVeT HAYIR 	 eVeT HAYIR

Kontrol listesi 
Evdeki güvenlik için

Çocuk güvenli ürünlerinin seçimleri ve bunları satan mağazalar  
hakkında www.sicheregemeinden.at sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Tavsiye



„Çocuğa uygun – Bir Çocuk Oyunu “ Çocuk ürünleri satan mağazalar tarafından desteklenmektedir. 

Initiative Sichere Gemeinden
Realschulstraße 6/1, 6850 Dornbirn, T 05572/54343-0,
info@sicheregemeinden.at, www.sicheregemeinden.at

Güvenli Belediyeler adına “Büyükler küçükleri korur”  
adlı dernek için Vorarlberg Eyaleti resmi dairesi, www.grosse-schuetzen-kleine.at 

Die cleveren Seiten für Familien
Familienleistungen im Land Vorarlberg

Kostenlos erhältlich beim
Fachbereich Jugend und Familie 
im Amt der Vorarlberger
Landesregierung.
T: 05574/511-24127
familie@vorarlberg.at

Die 
cleveren 

Seiten für 
Familien

Die Broschüre „Die 
cleveren Seiten für 
Familien“ verschafft 
Ihnen einen Überblick 
über die Familien-
leistungen des Landes 
Vorarlberg, des Bundes 
sowie zahlreicher 
Einrichtungen.
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