
 

 

Če je odgovor »NE«, ukrepajte! DA NE 

OTROŠK A POSTELJICA  

 posteljica je globoka vsaj 50 cm, ko je vzmetnica v najnižjem položaju    

 vzmetnica se tesno prilega posteljnemu okviru in ograji posteljice po dolžini in po širini   

 posteljne stranice so fiksne, brez možnosti za dviganje in spuščanje   

 posteljne stranice imajo navpične prečke z razmikom 4,5-6,0 cm   

 posteljica je brez odprtin in štrlečih okrasnih elementov   

PREVIJA LNA MIZA  

 ima dvignjene robove na dveh (ali treh) stranicah, nekatere previjalne mize imajo tudi varnostni pas, s katerim otroka lahko pripnemo   

 omogoča, da si na doseg roke pripravimo vse, kar potrebujemo za previjanje, vendar zunaj otrokovega dosega   

 otrok je na previjalni mizi vedno pod nadzorom odrasle osebe in na dosegu rok   

OTROŠK I  LEŽALNIK    

 ležalnik uporabljamo le za kratek čas (največ 5 minut), da odložimo otroka, če med nujnim opravilom rabimo proste roke in nimamo druge možnosti   

OTROŠK A OB LAČILA  IN  DUD A  

 uporabljamo le oblačila brez trakov in vrvic, da se otrok z njimi ne bi zadavil   

 uporabljamo dudo brez vrvice   

ROPOTULJICA IN  DRUGE  IGR AČE  

 ropotuljica je brez drobnih ali okroglih delov (kot žogica za golf), ročaj in drugi deli ropotuljice pa so dovolj veliki, da ne gredo v otrokova 

usta in zaprejo vhoda v grlo 
  

 igrače imajo premer večji od 3 cm, se ne morejo razstaviti na drobne dele in so brez vrvic ali trakov, ki so daljši od 22 cm   

 odstranili smo igrače na vrvici, obešene preko posteljice ali globokega dela vozička takoj, ko se je začel otrok dvigovati na roke in 

kolena, ali je star 5 mesecev 
  

JAVLJA LNIK  ZA D IM  IN  JAVLJALNIK  ZA OGLJIKOV  MONOKSID  (CO)  

 javljalnike za dim imamo v vsakem nadstropju večnadstropne hiše in v vsaki spalnici   

 javljalnike za CO imamo v prostorih, kjer imamo kurišče ali gorilno napravo, in tam, kjer se dlje časa zadržujemo (spalnice, kuhinja, dnevna soba)   

OTROŠK I  AV TOMOB ILSKI  SEDEŽ  SKUPIN E 0+  (LUP INICA )  

 sedež je primeren otrokovi starosti, teži in velikosti (za otroke od rojstva do 8.-10. meseca oz. do 13 kg telesne teže)   

 ima 3- točkovni sistem varnostnih pasov, s katerimi je otrok v sedežu vedno pripet, z možnostjo prilagajanja višine zgornjih trakov glede 

na velikost otroka in dobro bočno oporo za glavo 
  

 otroka v avtomobilu nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe   

OTROŠK I  VOZIČ EK  

 globoki del vozička ima ravno dno in brez naklona, športni del vozička pa hrbtni del naslonjala, ki se lahko povsem poleže tako, da je dno 

vozička ravno in brez naklona 
  

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

vozičku vedno pripet 
  

 ima dobro delujoče zavore na dveh kolesih in varovalo, ki preprečuje, da bi se voziček zložil medtem, ko je v njem otrok   

  

 

POGLEJTE IN PREVERITE, 

ALI JE VAŠ DOM  

VAREN ZA DOJENČKA? 




