
 

 

Če je odgovor »NE«, ukrepajte! DA NE 

STOLČ EK ZA  HRANJENJE  

 hrbtni del naslonjala je vedno dvignjen v povsem pokončni položaj (pod kotom 90°), otrok pa ima stopala položena na naslon za noge   

 ima 5- točkovni sistem varnostnih pasov (pasove okrog pasu, za med noge in ramenske pasove), s katerimi je otrok v stolčku vedno pripet   

 stolček je težek in ima širok podstavek, kar zagotavlja dobro stabilnost   

 stolček je postavljen vedno stran od sten, vrat, oken in vrvic od zaves ali žaluzij   

STA JCA  

 uporabljamo nezložljivo stajico, ker konstrukcijska zasnova zložljive stajice povečuje tveganje otroka za zadušitve   

 stranice stajice imajo pokončne letvice z razmikom od 4,5 do 6,0 cm   

 mreža, napeta na stranicah stajice (ali posteljice), je gosto tkana z luknjicami, manjšimi od 7 mm   

SHRANJEVANJE DROBNIH PR EDMETOV,  ZDRAVIL ,  K EMIK ALIJ  

 predmete, katerih premer je manjši od 3 cm, shranjujemo v omarah ali predalih, ki so zaklenjeni s ključem ali opremljeni z mehanizmom-

zatičem, da jih otroci ne morejo odpreti 
  

 zdravila in gospodinjske kemikalije, shranjujemo v omarah ali predalih, ki so zaklenjeni s ključem ali opremljeni z mehanizmom-zatičem, 

da jih otroci ne morejo odpreti 
  

 kupujemo gospodinjske kemikalije, ki so v plastenkah z dvofaznim zapiranjem (zamašek je treba hkrati potisniti navzdol in ga zavrteti), 

da jih majhni otroci ne morejo odpreti 
  

OGRA J ICE  ZA  STOP NICE  

 na vrhu in na dnu stopnic imamo nameščeno po eno ograjico za stopnice   

 na vrhu stopnic imamo montirano ograjico z vijačenjem v steno, da ne popusti pod težo otroka   

 razmik med navpičnimi prečkami ograjice je manjši od 6,5 cm, spodnji rob ograjice pa je 2,5 – 5,0 cm nad tlemi   

 je brez odprtin v obliki črke V na zgornjem robu in brez odprtin v obliki kare ali diamanta med letvicami   

 ograjice za stopnice so zaprte vedno, ko je otrok doma   

HOJCA  

 vemo, da se uporaba hojce odsvetuje, ker ne vpliva ugodno na otrokov razvoj in poveča tveganje otroka za poškodbe   

ST IK  Z  VROČIMI  TEKOČINA MI  

 na vodovodni armaturi v kopalni kadi je nameščen termostat za nastavitev temperature vode, ki je nastavljen na največ 50° Celzija   

KOPALNI  STOLČEK  

 vemo, da se uporaba kopalnega stolčka odsvetuje, ker poveča tveganje otroka, da se utopi   

 otrok v kopalni kadi je vedno pod nadzorom odrasle osebe, tudi če je nameščen v kopalnem stolčku   

ST IK  Z  ELEKTRIČNIM TOKOM  

vse električne vtičnice so prekrite z varnostnimi ščitniki za vtičnice   

OTROŠK I  ŠPORTN I  VOZIČ EK  

 hrbtni del naslonjala je vedno dvignjen v povsem pokončni položaj (pod kotom 90°), otrok pa ima stopala položena na naslon za noge   

 voziček ima 5- točkovni sistem varnostnih pasov (pasove okrog pasu, za med noge in ramenske pasove), s katerimi je otrok v vozičku vedno pripet 
 
 

 

  

 

KO ZAČNE OTROK 

SEDETI SAMOSTOJNO IN 

SE PLAZITI, DODATNO  

PREVERITE: 

 




