Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!

POSKRBIMO
ZA VARNOST OTROK

1.

mesec

Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka
v naslednjih mesecih?
PROMETNE NEZGODE - otrok v avtomobilu
So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb. Uporaba sedeža
za 73 % zmanjša tveganje za smrt in težke poškodbe dojenčka v primeru hitrega
zaviranja ali prometne nezgode.
ź

Zato otroka od rojstva do starosti 8–10 mesecev, ali težkega do največ 13 kg v avtomobilu vedno vozimo
nameščenega v otroškem avtomobilskem sedežu skupine 0+ (lupinica). Tudi na najkrajših vožnjah!

ź

Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila. Izjemoma (kadar je otrok nemiren in smo
v avtomobilu sami) lahko pritrdimo otroški sedež spredaj, na sovoznikov sedež. Takrat moramo
na sovoznikovem sedežu izklopiti varnostno zračno blazino.

ź

Otroški sedež skupine 0+ namestimo tako, da je otrok v njem s hrbtom obrnjen v smer vožnje.

ź

Otroka v sedežu pripnemo s 3-točkovnim sistemom varnostnih pasov tako, da je med pasom in otrokovo
ključnico največ za prst prostora. V hladnih dneh mu slečemo vrhnja debela oblačila, potem ga pripnemo
z varnostnimi pasovi in pokrijemo z oblačilom .

ź

Vožnja novorojenčka v sedežu naj ne traja več kot 30 minut, pri starejšem dojenčku pa ne več kot 60 minut.
To upoštevamo tudi, ko otroka vozimo v snemljivem otroškem avtomobilskem sedežu, ki je del
kombiniranega vozička. Slednjega uporabljamo le na kratkih razdaljah in nikakor ne za sprehode.

ź

Otroka v otroškem avtomobilskem sedežu nikoli ne pustimo brez nadzora!

ź

Rabljen otroški avtomobilski sedež je varen le, če ustreza veljavnim varnostnim standardom (ECE 44/04
ali ECE R129), je bil izdelan v zadnjih 5-ih letih, ni bil udeležen v prometni nezgodi, ko je v njem sedel otrok,
nima vidnih poškodb in ima originalna navodila proizvajalca za uporabo.

PADCI
So najpogostejši vzrok za bolnišnično zdravljenje majhnih otrok zaradi poškodb.

ź

Med previjanjem nam lahko otrok pade s previjalne mize, postelje ali kavča, zato ga nikoli ne pustimo brez
nadzora odrasle osebe. Tudi če se otrok trenutno še ne obrača sam, nas lahko njegov razvoj preseneti.

ź

Med previjanjem moramo imeti otroka ves čas na dosegu rok in ga stalno opazovati. Da nam
ne bo treba stopiti stran od otroka, si že pred previjanjem v bližino pripravimo vse, kar potrebujemo, vendar
naj bodo te stvari zunaj otrokovega dosega.

ź

Nekatere previjalne mize imajo varnostni pas, s katerim lahko otroka pripnemo, vendar lahko zaradi svojega
gibanja z nogami in rokami hitro zdrsne tudi izpod varnostnega pasu.

ź

Otroka nikoli ne pustimo na previjalni mizi brez nadzora odrasle osebe, čeprav je pripet
z varnostnim pasom!

ź

Če imamo otroka na previjalni mizi ali postelji in se moramo oglasiti na telefon ali hišni zvonec, ga vedno
vzamemo s seboj.

ź

Otroka lahko previjamo tudi na tleh in na tak način preprečimo padce z višine.

ź

Uporaba otroškega ležalnika/gugalnika se odsvetuje, ker ne vpliva dobro na otrokov razvoj in povečuje
tveganje za poškodbe otroka, slednje so skoraj vedno poškodbe glave. Največ poškodb se zgodi, ko otrok ni
pod nadzorom odrasle osebe in ležalnik skupaj z otrokom pade s kuhinjskega pulta, mize ali kavča.
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