
URě,zovA PREVENCE pRo DETI 1-3 ROlff
Pozor! Děti ve věku r-3 rokyjsou nebezpeěnými průzkumníky a ochutnavači,

procházejí obdobím prvního vzdoru!
Dítě začíná chodit a stává se zvědavým průzkumníkem, otvírá zásuvk5 dveře, okna - často si přiskřípne

prsty, napodobuje činnosti dospělých. Věková skupina r*4 rolryje nejrizi&ovější sltupinou z hlediska
tonutí, kdy děti nejčastěji tonou v domácích bazénech. Ve vělru a-3 rokyjsou velmi ěasté termickó úrazy

(nejvíce ve věku rz-r8 měsíců). Věi<ová kategorie r-3 rolryje nejkritiětější pro wnik otrav (nejvíce
ve věku z4-e8 měsíců), a to zvláště v domácnostech - lé}r5 ěisticími prostředky, pokojov;imi rostlinami"

Časté jsau úrazy na hřištích, 1l této věkové kategorii jsou časté také úmyslné Úrazy.

okna - zabezpečít proti otevření na více než 10 cm - okenní zábrany
dveře - zamknout dveře do místnosti, která není pro dítě bezpečná, k]íče mimo
dosah détí (hrozí uvíznutí dítěte v místnosti či odemknutí dveří dítětem), zajistit
dveře proti zavřenfabouchnutí kupř klínorlý,mi zarážkami (hrozí poranění prstů)
skříně a police - zajistit proti převrhnutí, zásuv§ a skříně zajistit pomocí západ§
nábytek - se zaoblenými rohy, popř. použít plastové chrániče
palandy, nepoužívat palandy do 6 let dítěte
skleněné plochy - z netříštivého skla, nebo opatřit bezpečnostní fólií
kobercg předložky, přezůvky, ponožky - protiskluzová úprava,
gumové podlož§ do vany a sprch
schodiště - horní i dolní zábranq mezery mezi příčkami max. to cm, madla pro děti,
viditelné protiskluzné pásy na okraje schodů
balkony - zamezit přístup dětem, zábradlí ne z vodorovných příěe\ mezery mezi
příčkami mu. tocm, na balkonech nenechávat předměty, na keréIzelrylézt
ostré předměty a nářadí - mimo dosah dětí
garáže, díIny, sklepy - zamezit dětem přístup
zbraně - uchovávat uzamčené, odděleně zbraně a nábojg vždy nenabité
a zajištěné, mimo dosah dětí

PADY'
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nepodávat dětem rizikové pochutiny bulské oříš§ burizony, bonbony, žqikačky
tkanice, šňůr§, pás§ apod, na hraní nesmějí blít delší než r5 cm, u oblečení
nepoužívat tkanice
odpadkové koše, igelítové sáčky a tašky mimo dosah dětí



oTRAVY

ý/ čisticí prostřed§, 1é§ apod. uchovávat mimo dosah dět! používat bezpečnostní
uzávěry neuchovávat v obalech od nápojů, sk]adovat odděIeně od potravin a nápojů

" v lednici uchovávat a]kohol a Ié§ mimo dosah dětí
/ jedovaté rostliny a rostliny způsobující kožní reakce (dieffenbachie, filodendror1

konvalin§,.) odstranit z dosahu dětí

URAzY
NA HRISTI
A PRI SPORTU

v/ qiuka spoftů pod vedením dospěIé osoby
/ používat ochranné pomůc§ při sportu - při]ba, chrániče loktů, kolen, zápěstí

"' vhodné podk]adové materiály na hřištích - guma, písek 3o cm,
do vzdá]enosti r,5 m v okolí zařízení

Úraz dítěte vždy znamená zanedbání péče ze strany rodiče, resp. pečující osoby,
a to se všemi právními důsledky!
Je nezbytné zajistit dozor dítěte dospělou osobou! Neponechávat dítě pod dozorem staršího
sourozence či kamaráda! Nenechávat děti samotné doma!

. Důléžitátelefonníčísla:
záchranná služba
PoIície
Hasiči
Městská poIicie
Toxikologickó středisko

o zásadyresuscitace3
uvoInit dýchací cesty
zahájit resuscitaci pěti vdechy, poté střídat 30 stisknutí hrudníku : ž vdechům (3o,z)
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r zásadyošetřeníranapopáIenin:
očištění a dezinfekce rány, sterilní krytí
chlazení popálenirr, opařenin

o Letáky si můžete stáhnout na stránkách Nkc wwwnkcpucz ,,§$\

Vydalo Národní centrum prevence děts§l,ch úrazů, násiIí a bezpečnosti pro děti ve FN v Moto]e
za podpory MinisteTstva zdravotnictví,,Projektu prevence děts§ch úrazů" OZS /+/+ttz/zots


