أوقفوا وباء الصيف

Stop the Summer Epidemic

سالمة النافذة لألطفال

Window Safety for Kids

هل كنت تعلم؟

Did you know?

• السقوط من النوافذ سبب مهم لإلصابات في الطفولة
Every year almost 5,000 children are injured after window falls. . طفل بعد السقوط من النوافذ5000 • كل عام يصاب حوالي
Most children who fall are between 2 and 5 years old.
.  سنوات5  و2 • معظم األطفال الذين يسقطون أعمارهم بين
. عندما تكون النوافذ مفتوحة،• تحدث معظم حوادث السقوط في أشهر الربيع والصيف

•
•
•

Falls from windows are an important cause of injury in childhood

•

Most falls happen in the spring and summer months, when windows are open.

•

Most of these falls are preventable.

.

خطوات صغيرة يمكن أن تنقذ حياة الطفل

Small steps can save a child’s life

•
•

:

.
Always supervise small children.• دائما راقب األطفال الصغار
 بوصات4 • ابدا ال تفتح النوافذ أكثر من
Never open windows more than 4 inches.

 إن أمكن، • افتح النوافذ من األعل لألسفل
•

Open windows from the top down, if possible

•

Move furniture away from windows

• انقل األثاث بعيدا عن النوافذ

 الشبكات:تذكر
تحجز الحشرات
 وليس،خارجا
األطفال داخال

• معظم حوادث السقوط هذه يمكن الوقاية منها

4اتبع قاعدة ال
 ال.بوصات
تفتح النوافذ
4 أكثر من
بوصات

• قم بتثبيت موقفات النافذة أو حماية أمان للنوافذ خاصة لألطفال قابلة للفتح
•

Install window stops or releasable child‐safety window guards.

 تم تصميم الشبكات لتقتلع من أجل.• ال تعتمد أبدًا عل شبكات النافذة لمنع األطفال من السقوط من النافذة
.يمكن لوزن طفل صغير دفع الشبكة بسهولة- السالمة من الحرائق
•

Never rely on window screens to prevent children from falling out a window. Screens are designed to pop out
for fire safety ‐ the weight of a toddler can easily push through a screen.
Need more information about window safety?النوافذ؟

بحاجة الى مزيد من المعلومات حول سالمة
Contact Safe Kids Seattle at اتصل ب
safekids@uw.edu or 206.744.4967

Safe Kids Seattle is proudly led by
Harborview Medical Center
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