السالمة
اختيار منتجات آمنة لألطفال
من املهم ج ًدا أن تكون جميع قطع أثاث
األطفال واملنتجات الخاصة بهم مطابق ًة ملعايري
السالمة الكندية.
تبي أن منت ًجا ما به عيب ميكن أن يشكّل
إذا ّ
خط ًرا عىل الطفل ،تقوم الرشكة املص ّنعة بسحب
املنتج من األسواق .اتصل بدائرة سالمة املنتجات
االستهالكية يف وزارة الصحة الكندية ملعرفة
املنتجات الخاصة باألطفال التي تم سحبها من
األسواق.

املهود

•

•ال تستخدم املهود املصنوعة قبل عام
.1986

•

•ينبغي أن يكون املهد بحالة جيدة دون
أجزاء مكسورة أو ناقصة أو غري مثبّتة
جي ًدا.

•

•ينبغي أن يكون الفراش مناسبًا متا ًما
لحجم املهد ،أي أن ال تتجاوز املسافة بني
الفراش واملهد األصبع الواحد من الجهات
األربع.

مقاعد األكل العالية

•

•اخرت مقعد األكل العايل املزود بحزام أمان
واستخدم الحزام يف كل مرة يجلس فيها
طفلك يف املقعد.

•

•تأكد من تثبيت حاملة الطعام جي ًدا يف
إطارها ومن عدم وجود قطع قد تتسبّب
يف الضغط عىل أصابع طفلك الصغرية
وقرصها.

أقفاص اللعب الخاصة باألطفال

•

•استخدم أقفاص اللعب ذات الشبكة
صغرية الثقوب.

•

•ينبغي أن ت ُستخدم تلك األقفاص مع
املخصص لها فقط ،وال ت ُستخدم
الفراش
ّ
ف ُرش إضافية أو ألعاب كبرية الحجم أو
تحل تلك
بطانيات ،كذلك ال يجب أن ّ
محل املهد.
األقفاص ّ

بوابات األمان لألطفال

•

•استخدم الرباغي لتثبيت البوابة الثابتة
يف مكانها يف أعىل الدرج ،وضع البوابة
املتحركّة يف أسفل الدرج وعند مدخل
األبواب .احرص عىل أن تكون البوابات
مغلقة دامئًا.

•

•ينبغي أن تكون الفتحات يف البوابة أصغر
من أن يعرب من خاللها جسم الطفل أو
رأسه.

يجب االتصال بالرشكة املص ّنعة أو
تف ّحص موقعها اإللكرتوين إذا كانت
لديك أي مخاوف حول منتج ما.

For an electronic version of this CHOOSING SAFE CHILDREN'S PRODUCTS tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour recevoir une version électronique de la fiche de renseignements CHOISIR DES PRODUITS SÉCURITAIRES POUR LES ENFANTS, veuillez s’il vous plaît contacter :
DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

عربات األطفال

•

•اخرت عربات األطفال املتينة واتبع
التعليامت الخاصة بوزن طفلك وطوله
لدى اختيارها.

•

•استخدم العربات التي تحتوي عىل أحزمة
األمان دامئًا ،واحرص عىل استخدام حزام
األمان يف كل مرة يجلس فيها طفلك يف
العربة.

•

•تأكد من أن مكابح العربة تعمل جي ًدا،
واستخدم تلك املكابح دامئًا عند وضع
الطفل داخل العربة أو رفعه منها.

والحمالت الل ّينة
حمالت األطفال
ّ
ّ

•

•تأكد من عدم وجود أي متزق أو أرشطة
الحمالت.
ممزقة أو قطع مكسورة يف ّ

•

•تفحص الطفل من حني إىل آخر وهو
محمول ،وقم بتعديل وضعه حتى
يستطيع التنفّس بحرية.

مشّ ايات األطفال

•

املنتجات املستعملة

•ال تستخدم مشّ ايات األطفال ،إذ ميكنها
التسبّب يف سقوط الطفل من أعىل
الدرج .إن بيع مشّ ايات األطفال يف كندا
عمل مخالف للقانون.

مقاعد السيارة

•

•إن املقعد الصحيح هو ذلك الذي يتامىش
مع طول طفلك ووزنه وميكن وضعه
بشكل صحيح داخل سيارتك .استخدم
مقعد السيارة دامئًا يف كل مرة يركب فيها
طفلك السيارة.

•

•انتبه عند رشاء مقعد مستعمل للسيارة.
تأكد من أن تاريخ صالحية املقعد مل ينته
و أنه مل يتعرض لحادث.

ميكنك توفري املال برشائك للمنتجات
املستعملة ولكن كن حذ ًرا ،يجب تف ّحص
املنتج جي ًدا قبل رشائه للتأكد ما إذا:

•

•كان تالفًا أو متص ّد ًعا

•

•كانت بعض أجزائه ناقصة أو غري مث ّبتة
جي ًد ا

•

•كانت التعليامت غري موجودة

•

•كان محظو ًرا أو مسحوبًا من األسواق
بسبب عدم مطابقته ملعايري السالمة
الكندية.
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