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زندگی در سفر، به خستگی و ضربه روانی منجر می شود،
و در این شرایط، بسیاری از والدین و کودکان، به مراقبت و محافظت از

سالمت نیاز دارند.
به همین دلیل، این بروشور آموزشی با توصیه کلیدی درباره سالمت،

تغذیه و رشد کودک، و نیز اطالعاتی درباره توانایی ها و مهارت های کلیدی
که انتظار می رود در سنین مشخص در کودکان رشد یابند، در نظر است

تنها منبع مراجعه والدین برای پیشرفت کودک شان باشد.
در صورت هرگونه مشکل در هنگام ورود به کشور یا در طول اقامت در آن، والدین

 باید از مراکز خدمات تخصصی کمک بگیرند.

تقویم مصون سازی

واکسن ها زمان  بندی
علیه هپاتیت ب - دوز نخست؛  �

علیه سل؛  � هنگام تولد

علیه هپاتیت ب - دوز دوم؛  � در یک ماهگی
علیه بیماری های دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، آنفلوانزای  �

هموفیلوس نوع ب - دوز نخست؛
علیه سینه پهلو - دوز نخست؛  �

در دو ماهگی

علیه بیماری های دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، آنفلوانزای  �
هموفیلوس نوع ب - دوز دوم؛

علیه سینه پهلو - دوز دوم؛  �
در ۳/۵ ماهگی

علیه بیماری های دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، آنفلوانزای  �
هموفیلوس نوع ب - دوز سوم؛

علیه سینه پهلو - دوز سوم؛  �
در ۵ ماهگی

علیه هپاتیت ب - دوز سوم؛  � در ۶ ماهگی
در ۹ ماهگی )هیچ گونه مصون سازی در این سن وجود ندارد(

علیه سرخک، گوشک، سرخجه؛ علیه سینه پهلو - واکسیناسیون دوباره؛  � بین ۲۱ تا ۵۱ ماهگی
علیه بیماری های دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، آنفلوانزای هموفیلوس نوع ب   �

- واکسیناسیون نخست؛
در یک و نیم سالگی 

)۱۸ ماهگی(
در سال سوم )بین ۲۴ تا ۳۶ ماهگی( )هیچ گونه مصون سازی در این سن وجود ندارد(

علیه سرخک، گوشک، سرخجه؛ واکسیناسیون دوباره؛  �
علیه بیماری های دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال - واکسیناسیون

دوم؛

پیش از ورود به 
مدرسه ابتدایی

)۶ تا ۷ سالگی(
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سالمت

زمان های معاینات پیشگیرانه و واکسیناسیون را مطابق با تقویم مصون سازی برنامه ریزی و تعیین کنید.

معاینه نوزاد و زن زایمان کننده از سوی پرستار معاینه کننده  �
)پنج بار برای همه کودکان، و بر اساس دستورات پزشک کودکان

برای کودکان در معرض خطر(
معاینه پیشگیرانه میدانی از سوی پزشک کودکان )یک بار  �

در هر 1۵ روز پس از تولد، فقط برای کودکان در معرض خطر(

پس از تولد
)ماه نخست(

معاینه پیشگیرانه )شش بار برای همه کودکان، و بر اساس  �
ارزیابی پزشک کودکان برای کودکان در معرض خطر(

سونوگرافی برای تشخیص زودهنگام دیـسپـالزی مفصـل ران  �
تست عملکرد گفتار  �

معاینه پیشگیرانه دندان ها
معاینه خانواده از سوی پرستار معاینه کننده )دو بار برای همه بچه ها،  �

و چهار بار برای بچه های دارای معلولیت(

نوزاد )از
ماه

دوم تا
پایان

سال نخست(

معاینه پیشگیرانه )دو بار، در 1۳ تا 1۵ ماهگی  �
و 1۸ تا ۲۴ ماهگی(

تست عملکرد شنوایی )یک بار، فقط برای کودکان در معرض خطر(  �
معاینه دندان ها  �

معاینه خانواده از سوی پرستار معاینه کننده )یک بار(  �

سال دوم
زندگی

از فرصت استفاده کنید و با پزشک کودکان درباره رشد کودک، آمادگی برای بردن به مرکز نگهداری روزانه 
کودکان در صورت نیاز، و نیز هر نگرانی دیگری که ممکن است داشته باشید صحبت کنید. از او بخواهید از یک 

ابزار ارزیابی رشد استفاده کند.

تغذیه

دادن شیر سینه، دادن ویتامین D۳ و دادن غذاهای جدید را به او ادامه دهید: سبزیجات، 
غالت، میوه، گوشت و زرده تخم مرغ. با توجه و صبر به کودک غذا بدهید، او را 

تشویق کنید مزه های جدید را امتحان کند ولی اجبار نکنید. در هنگام غذا خوردن، برای 
کودک کامال عادی است که کثیف کاری کند. غذاهای جدید را در ساعات صبح به 

کودک بدهید. با مقدار کم غذا شروع کنید، و سپس آن را به تدریج افزایش دهید. غذای 
جدید بعدی را ۳ تا ۵ روز پس از غذای قبلی بدهید. بعضی غذاها باید چند بار به 

کودک داده شوند )1۰ تا 1۵ بار(، تا ببینید کودک آنها می پذیرد یا نه. به کودک کمک 
کنید استفاده از لیوان را یاد بگیرد. کودک باید ۳ وعده غذای اصلی و 1-۲ میان وعده 

داشته باشد. کودک را به خوردن و تمام کردن همه غذای آماده شده مجبور نکنید.

از ماه ۷ تا
ماه ۹
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وعده های غذایی مشترک را ترتیب دهید. غذا را خرد کنید تا کودک را به جویدن 
تشویق کنید. در زمانی که کودک یاد می گیرد با انگشتانش غذا بخورد بردبار باشید.

اگر بخواهد با قاشق غذا بخورد، اجازه دهید این کار را انجام دهد، حتی اگرچه
خیلی از غذا را بریزد.

از ماه ۱۰ تا
ماه ۱۲

برای غذا خوردن، کودک را در کنار بزرگساالن پشت میز بنشانید. او باید سه وعده 
غذایی اصلی داشته باشد: صبحانه، نهار و شام، و دو میان وعده بین وعده های اصلی. به 
سرعِت غذا خوردن کودک احترام بگذارید و او را به تند خوردن یا پایان همه غذایی که 

آماده کرده اید مجبور نکنید. اطمینان حاصل کنید که گروه های غذایی الزم در رژیم 
غذایی کودک موجودند: غالت، سبزیجات، میوه، گوشت، شیر و محصوالت لبنی، 

ماهی، تخم مرغ و حبوبات. اجازه ندهید قطعات جامد غذا، مانند نخود، فندق، گردو، 
دانه ها، تکه پنیر سفت و گوشت های پرورده، به کودک داده شوند، چون ممکن است 

وارد مسیر تنفس او شوند.

از ماه ۱۳ تا
ماه ۱۸

اجازه دهید کودک خودش غذا بخورد، ولی اجازه دهید غذا را با دست هم بردارد.
این کار به او امکان می دهد کیفیت غذا، مزه، بو و غلظت غذا را کشف کند، با یک 

سرعت متناسب غذا بخورد و استقالل خود را رشد دهد. توجه داشته باشید که کودک از 
شما تقلید می کند.

از ماه ۱۹ تا
ماه ۲۴

مراقبت و کمک به رشد - توصیه های عمومی

یک برنامه روزانه داشته باشید - این امر برای کودک بسیار مهم است.

فضای خانه را چنان طراحی کنید که برای حرکات کودک بی خطر باشد، تا کلمه »نه« را هر چه کمتر استفاده 
کنید. کلمه »نه« را تنها زمانی استفاده کنید که خطر آسیب زدن کودک به خود و یا دیگران وجود داشته باشد.

به رفتار مطلوب استناد کنید )مثال بگویید »حاال وقت نشستن است«، به جای»سرپا نایست«(.

شما الگوی کودک هستید، بنابراین طوری عمل کنید که دوست دارید کودک آن گونه رفتار کند. هنگام استفاده از 
کلمه »نه«، متناقض نباشید. سر کودک فریاد نزنید، او را نزنید یا توضیحات بیش از حد طوالنی به او ندهید. یک 

استراحت ۰۳ ثانیه ای در هر دقیقه، می تواند توجه کودک را به فعالیت دیگر منتقل کند.

زمان پیش از خوابیدن باید صرف فعالیت های آرام بخش شود، مانند بغل کردن و گرما بخشیدن. هنگامی که 
کودک تان در طول شب بیدار می شود، نزدیکش بروید و تالش کنید بدون بلند کردن جایش را راحت کنید و او آرام 
کنید. در حضور کودک، از تلویزیون، کامپیوتر، بازی های ویدیویی و تلفن همراه استفاده نکنید، به ویژه به عنوان 

وسایلی برای آرام کردن، پرت کردن حواس یا سرگرم کردن کودک. 
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اگر کودک را برای اتاق خواب آماده می کنید، به او فرصت بدهید به تدریج خود را هماهنگ کند.
به او اجازه دهید اسباب بازی مورد عالقه خود را بردارد تا امنیت بیشتری به او بدهد.

محیط بی خطری را با یک برنامه روزانه قابل پیش بینی برای کودک فراهم کنید تا
 به او اجازه دهید وارسی آزادانه چیزها را ادامه دهد.

مراقبت و کمک به رشد - والدین چگونه به رشد کودک کمک می کنند

از ماه ۷ تا ماه ۹
توجه کنید که کودک چگونه به وضعیت ها و آدم های جدید واکنش نشان می دهد.

اطمینان حاصل کنید که هماهنگی تدریجی است تا کودک احساس راحتی و شادی داشته باشد.
نام  احساساتی را که در کودک می بینید بگویید. هر روز با کودک صحبت کنید، برایش کتاب بخوانید و موسیقی 

پخش کنید. نام اشیایی را که کودک به آنها نگاه می کند یا به آنها اشاره می کند و نیز کارهایی را که با کودک خود 
انجام می دهید بگویید و آنها را شرح دهید. در رفتار خود تناقض نداشته باشید. صداهای تلفظ شده از سوی کودک 

را تکرار کنید. بازی های پنهان شدن، و پنهان شدن و پیدا کردن را با کودک انجام دهید. یک اسباب بازی به کودک 
بدهید تا آن را در داخل ظرفی بگذارد و از آن بردارد. کودک را نزدیک اشیایی بگذارید که او می تواند به 

صورت بی خطر بردارد. به کودک اجازه دهید آزادانه در اتاق حرکت کنید و او را دنبال کنید، طوری که بداند 
نزدیکش هستید.

از ماه ۱۰ تا ماه ۱۲
به خجالت کشیدن کودک در حضور غریبه ها احترام بگذارید و به او اجازه دهید به تدریج

دیگران را بشناسد. به کودک اجازه دهید ببیند که شما نزدیکش هستید، حتی زمانی که در اطراف حرکت
می کند. با کودک باز ی های دادن و گرفتن انجام دهید. در همه وضعیت ها با کودک صحبت کنید:

در هنگام غذا دادن، حمام کردن یا قدم زدن. کار بعدی را که می خواهید انجام دهید، به او اعالم کنید.
کلمات و صداهایی را که کودک تلفظ می کند، تکرار کنید و از او بخواهید آنها را پس از شما

تکرار کند. برای کودک کتاب بخوانید و برایش موسیقی یا آهنگ های کودکانه پخش کنید. 
به او اجازه دهید صفحات کتاب مصور را ورق بزند. به او یاد دهید به اعضای بدن اشاره کند.

اسباب بازی کوچکی را پنهان کنید و کودک را تشویق کنید که آن را پیدا کند.
به او اجازه دهید جنس متفاوت اشیاء را با دستانش کشف کند، اشیاء را به همدیگر بکوبد و آنها را 

در ظروف بگذارد و بردارد، و خرده های نان را از میز بردارد.
یک مداد یا شمع را به کودک بدهید تا کاغذ را خط خطی کنید، یک شال یا پارچه که تکان دهد، یک

قاشق و کاسه پالستیک که با آن بازی کند. علت و معلول را به کودک یاد دهید: یک توپ را به سمت او بغلتانید و 
بگیرید، یک ماشین و کامیون اسباب بازی را هل دهید، بلوک هایی را در یک ظرف بگذارید و آنها را بردارید. به 

کودک اجازه دهید ایستادن، افتادن، نشستن، گرفتن چیزی و پریدن را به صورت مستقل امتحان کند.
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از ماه ۱۳ تا ماه ۱۸
نام احساسات کودک را بگویید و شرح دهید، مثال: »تو وقتی بابا را می بینی که می آید خوشحالی.« همدردی را در 

کودک تشویق کنید، مثال هنگامی که کودک دیگری غمگین است به او بگویید: »کودک غمگین است، برو بغلش 
کن.« هر روز کتابی برایش بخوانید و درباره تصاویر صحبت کنید.

هنگامی که صحبت می کنید، از جمالت کوتاه و ساده استفاده کنید. پرسش های ساده بپرسید.
کودک را تشویق کنید بازی های وانمود کردن بازی کند و اطمینان حاصل کنید که او اسباب بازی هایی برای این 

منظور دارد )عروسک، تلفن(. با بلوک ها، توپ، پازلهای قطعات پراکنده، کتاب ها و اسباب بازی هایی که علت و 
معلول را به او یاد خواهند داد بازی کنید )تا توانایی هایی حل مسئله را در خود رشد دهد(.

نام اعضای بدن و تصاویر شکل های کتاب ها، و نیز کارهایی را که باهم می کنید بگویید.
درست کردن حباب های صابون، گرفتن آنها و ترکاندن آنها را با انگشت اشاره اش

به کودک نشان دهید. باهم توپ بازی کنید. نخست به نوبت آن را بغلتانید و سپس از کودک
بخواهید با پا به آن ضربه بزند یا آن را پرتاب کند. اسباب بازی هایی را که کودک می تواند بدون خطر هل دهد یا 

بکشد بسازید یا بخرید )اسباب بازی های تعاملی(.

از ماه ۹۱ تا ماه ۴۲
احساساتی را که کودک نشان می دهد یا شما هر روز در زندگی و داستان ها با آنها روبرو می شوید 

شرح دهید. هر روز برای کودک کتاب بخوانید و با استفاده از کلمات ساده درباره تصاویر صحبت کنید.
از او پرسش های ساده بپرسید. به کودک یاد دهید نام اعضای بدن، حیوانات و لوازمی را که در زندگی روزمره 

استفاده می شوند بگوید. بازی های مربوط به صداهای حیوانات را انجام دهید.
باهم آوازهای کودکانه بخوانید. کودک را تشویق کنید به جای حرکات، از کلمات استفاده کند.

اگر همه کلمه را نمی تواند بگوید حرف نخست را به او بگویید.
کودک را تشویق کنید با بلوک ها بازی کند و ساختمان بسازد و خراب کند.

اسباب بازی هایی به او بدهید تا هل دهد و بکشد.
به کودک کاغذ و مداد یا شمع بدهید تا استفاده کند.

باهم نقاشی کنید و به او شرح دهید چه کار می کنید و چه چیز نقاشی می کنید.
باهم توپ بازی کنید. نخست به نوبت آن را بغلتانید و سپس 

از کودک بخواهید با پا به آن ضربه بزند یا آن را پرتاب کند.
کودک را به فضای بیرون ببرید تا روی چمن ها بدود، راه برود و

از چیزها باال برود، ولی حتما نزدیک شما باشد.
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مراقبت و کمک به رشد - توانایی ها و مهارت های کسب شده توسط کودک

از ماه ۷ تا ماه ۹
اعضای خانه را می شناسد، با دیدن آنها شادی خود را نشان می دهد، و آنها را از غریبه ها تشخیص می دهد.

ممکن است از غریبه ها بترسد. هنگامی که والدین اتاق را ترک می کنند سراسیمه می شود و هنگامی که والدین 
برمی گردند آرام می شود. با شنیدن نام خود واکنش نشان می دهد. فهمیدن معنی »نه« را آغاز می کند. کلمات 

نامفهوم و سیالب هایی ادا می کند و صداهای متفاوتی از خود درمی آورد. تماس چشمی برقرار می کند.
حرکات و صداهای بزرگساالن را تکرار و تقلید می کند )سرش را تکان می دهد، بازوهایش را دراز می کند

تا در آغوش گرفته شود(. اشاره کردن به اشیاء را با دستش آغاز می کند. یک شیئ در حال افتادن
را تعقیب می کند. اشیاء پنهان شده را جستجو می کند. همچنان اشیاء را در دهانش می گذارد. اشیاء را به راحتی از 
یک دست به دست دیگر می دهد و آنها را تکان می دهد. اشیاء کوچک را برمی دارد. می تواند بدون کمک بنشیند و 

بدون تکیه دادن در حالت نشسته بماند. به حالت خزیدن درمی آید. بعضی بچه ها از االن می خزند.
خودش را هل می دهد و تالش می کند بایستد.

از ماه ۱۰ تا ماه ۱۲
خجالت و عصبیت را در ارتباط با غریبه ها نشان می دهد. هنگامی که از والدین جدا می شود گریه می کند. یک 

اسباب بازی دلخواه دارد. فورا دوست دارد عالیق و لذت های خود را با والدین در میان بگذارد و »من به تو، تو به 
من« بازی کند. نام خودش، نام های اشخاص آشنا، نام های اشیاء اطراف خود، فعالیت های روزمره و کلمه »نه« را 
می فهمد. سیالب ها را تکرار می کند و بعضی بچه ها از االن می توانند کلمات بامعنی مانند مامان و بابا را تلفظ کنند. 

هنگامی که به او می گویید: »توپ را بیاور« می فهمد. حرکات را تقلید و استفاده می کند، می گوید »بای-بای«، 
سرش را به عنوان »نه« تکان می دهد. یک اسباب بازی کوچک پنهان شده را جستجو می کند. با دستش به شیئی که 

می خواهد اشاره می کند. با کنجکاوی اسباب بازی ها را وارسی می کند: تکان می دهد، می کوبد، پرتاب می کند، به 
جزئیات توجه می کند. اشیاء کوچک را با انگشتانش برمی دارد، خودش با انگشتانش غذا می خورد. اشیاء را در یک 
جعبه می گذارد و از آن برمی دارد. بدون کمک می نشیند و در حالت نشسته تعادل خود را حفظ می کند. با گرفتن به 

مبلمان به حالت ایستاده درمی آید و شروع می کند به قدم زدن در کنار مبلمان. در لباس پوشیدن کمک می کند.

از ماه ۱۳ تا ماه ۱۸
همچنان ممکن است از غریبه ها و وضعیت های ناشناخته بترسد. یک راهنمایی ساده را با کلمات و بدون اشاره 
کردن دنبال می کند. کلمات بامعنی را تلفظ می کند. چند کلمه را ادا می کند. تالش می کند حرکات بزرگساالن و 

کلمات تلفظ شده از سوی آنها را تقلید کند. در پاسخ به یک درخواست از یک حرکت بامعنی استفاده می کند )»نه«، 
»بای-بای«(. لوازمی را که هر روز استفاده می شوند می شناسد: مسواک، قاشق، تلفن. با انگشت اشاره اش به 

چیزهای مورد عالقه اش اشاره می کند. چیزهایی را که به آنها عالقه دارد، به دیگران پیشنهاد می دهد تا به بازی 
اضافه شوند. می تواند حداقل به سه عضو بدن اشاره کند. بازی های وانمود کردن را بازی می کند )مثال به یک 

عروسک غذا می دهد(. خودش با مداد یا شمع، روی کاغذ، سطح زمین و روی شن خط خطی می  کند. کتاب های جلد 
سخت را باز می کند. اشیاء را در یک ظرف می گذارد و از آن برمی دارد. می ایستد، کنار مبل ها حرکت می کند، 

خودش راه می رود. هنگام راه رفتن می تواند اسباب بازی ها را بکشد.
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از ماه ۱۹ تا ماه ۲۴
احساسات مختلف را نشان می دهد: ترس، خشم، گناه، شادی، همدردی. به صورت فزاینده

مستقل می شود، در برابر دستورات مقاومت می کند، خشمگین می شود، می خواهد دیگران را کنترل کند، بحث 
می کند، دستور می دهد، از لوازم خودش دفاع می کند. رفتار بزرگساالن را تقلید می کند و به بچه ها

دستور می دهد. در کنار بچه های دیگر بازی می کند و به تدریج آنها را به بازی اضافه می کند.
نام های اعضای نزدیک خانواده و نام های لوازم روزمره را تشخیص می دهد. بیش از یک دستور ساده را می فهمد 

و دنبال می کند. در ارتباط با آدم ها، از ترکیبی از کلمات و حرکات استفاده می کند.
جمله ای متشکل از ۲ تا ۴ کلمه را ادا می کند. صداها را به حیوانات نسبت می دهد. بخش هایی از ارتباط کودک 
همچنین از سوی افرادی که هر روز با او نیستند درک می شود. بازی های ساده وانمود  کردن را بازی می کند. 

اشیاء پنهان شده در زیر دو و سه الیه را پیدا می کند. اسباب بازی ها را به صورت هدفمند استفاده می کند. مرتب و 
جفت کردن اشیاء را آغاز می کند: حیوان با حیوان، جوراب با جوراب. خودش روی کاغذ خط خطی می کند، خط و 

دایره می کشد. برج هایی با بلندی ۴ بلوک می سازد. از یک دستش بیشتر از دیگری استفاده می کند. می تواند روی 
پنجه های پا بایستد. می دود، می پرد، به توپ لگد می زد و آن را از باالی سرش پرتاب می کند.

در حالی که چیزی را گرفته است، از پله ها باال و پایین می رود.

نشانه های هشداردهنده

هرگونه نگرانی درباره رشد کودک را با پرستار معاینه کننده یا پزشک کودکان در میان بگذارید.
 در صورت مشاهده موارد زیر، به آنها اطالع دهید:

در حالی که چیزی را گرفته است، نمی تواند بایستد و وزن خود را 
تحمل کند؛ بدون کمک نمی نشیند؛ کلمات نامفهوم نمی گوید و 

صداها را تکرار نمی کند: با-با، ما-ما، دادا؛
به نام خود واکنش نشان نمی دهد؛ اعضای خانه را نمی شناسد؛ 

به سمتی که اشاره می کنید اشاره نمی کند؛
اسباب بازی را از یک دست به دست دیگر نمی دهد.

از ماه ۷ تا ماه ۹

نمی خزد؛ در حالی که چیزی را گرفته است نمی ایستد؛
چیزهایی را که پنهان کرده اید جستجو نمی کند؛ به اشیاء اشاره

 نمی کند؛ حرکات معمول را یاد نگرفته است: تکان دادن دست به نشانه
»بای-بای«، تکان دادن سر به نشانه اعتراض.

از ماه ۱۰ تا
ماه ۱۲

اشیاء را به دیگران نشان نمی دهد؛ نمی تواند راه برود؛ موارد استفاده لوازم روزمره 
را نمی داند؛ بزرگساالن را تقلید نمی کند؛

دست  کم ۶ کلمه را تلفظ نمی کند؛ اهمیتی نمی دهد که والدینش اتاق را ترک
می کنند و برمی گردند؛ مهارت هایی را که قبال یاد گرفته است از یاد می برد.

از ماه ۱۳ تا
ماه ۱۸

نمی داند چگونه از لوازم روزمره استفاده کند؛ کلمات و فعالیت های
بزرگساالن را تقلید نمی کند؛ دستورات ساده را انجام نمی دهد؛

از ترکیبات دو کلمه ای استفاده نمی کند؛ یکنواخت راه نمی رود؛
مهارت هایی را که قبال یاد گرفته است از یاد می برد.

از ماه ۱۹ تا
ماه ۲۴



 توصیه هایی برای والدین کودکان ۷ تا ۲۴ ماهه  |  ۸

محیط و رفتار بی خطر

همه اشیاء کوچک را که کوچکتر از ۲،۵ سانتیمتر هستند از دسترس کودک دور کنید، مثال تیله ها، 
گیره های کاغذ، سوزن، سکه یا داروها.

همه پریزهای برق را بپوشانید و مطمئن شوید که همه کابل ها به درستی عایق شده اند.

اگر میز یک رومیزی دارد که کودک می تواند آن را بکشد، اشیاء سنگین یا داغ را روی میز نگذارید.

همه مواد خطرناک )مواد تمیزکاری برای اشیاء و محل ها، داروها و سایر مواد شیمیایی سمی( را در 
مکان های بلند و قفل شده و دور از  دسترس کودک قرار دهید.

هرگز کودک را تنها رها نکنید، به ویژه نزدیک آب یا لوازم گرمایشی. کودک همیشه باید در نزدیکی شما، 
به فاصله یک بازو، باشد. کودک را هرگز نزدیک یک وان حمام پر، استخر، دریاچه یا سایر مکان های پر 
آب روباز قرار ندهید. همچنین، کودک را تنها و بدون نظارت در خانه یا در حیاط ترک نکنید، و به ویژه 

در نزدیکی اتومبیل ها یا دستگاه های متحرک قرار ندهید.

مبلمان بزرگ را از پنجره ها دور کنید، تا کودک نتواند به پنجره دسترسی داشته باشد.

نوشیدنی های الکلی را دور از دسترس کودک نگه دارید و مطمئن شوید که همه لیوان هایی را که باقیمانده 
نوشیدنی داشتند خالی کرده اید. همچنین، کبریت ها و فندک ها را دور از دسترس کودک قرار دهید.

در خانه اسلحه نگه ندارید.
اگر باید اسلحه داشته باشید، آن را مطابق با قوانین توصیه شده نگهداری کنید.

کودکان تا سن سه سال باید در یک صندلی ایمن یا سبد مناسب جابجا شوند، به جز در وسایل نقلیه عمومی.

مطالب این بروشور، تنها دیدگاه های نویسنده )ها( را بازتاب می دهند و مسئولیت آنها فقط با او/آنها است؛ این بروشور نمی تواند
به عنوان بازتاب دهنده دیدگاه های کمیسیون اروپا و یا آژانس اجرایی مصرف کنندگان، سالمت، کشاورزی و غذا و یا هر نهاد دیگر

اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. کمیسیون اروپا و آژانس مزبور هیچ مسئولیتی را درباره استفاده احتمالی از اطالعات
موجود در آن نمی پذیرند.

این بروشور، نسخه تطبیق یافته مطالب اصلی است که با همکاری انجمن بیماری های کودکان صربستان تهیه شده است و از 
سوی وزارت بهداشت، وزارت آموزش، علوم و توسعه فن آوری و وزارت کار، اشتغال، کهنه سربازان و امور اجتماعی 

حمایت می شود.




