Prevenció d’accidents infantils d’1 a 3 anys d’edat
Els accidents més freqüents entre el primer any d’edat i els 3 anys són els cops, les caigudes, les intoxicacions,
els ennuegaments, les cremades i els accidents de trànsit com a passatger o vianant. És una etapa en què
l’infant comença a caminar tot sol i explora l’entorn sense tenir consciència dels perills. Per això heu d’extremar
les precaucions de seguretat a casa

Procurau que no hi hagi
objectes de vidre o feixucs
als llocs on l’infant els pugui
manipular i això li pugui
produir cops, talls
o traumatismes

Si hi ha objectes calents a l’abast
de l’infant (foganya, radiadors,
estufes…), sempre ha d’haver-hi
un adult present. Convé que la foganya
estigui protegida amb una reixeta
o un mecanisme homologat

Instal·lau elements de seguretat perquè
les finestres no es puguin obrir del tot.
No hi poseu davall un llit ni cap altre moble
Instal·lau tancadors
de seguretat alts a les
portes i a les finestres
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No deixeu mai l’infant tot sol
dins o a prop d’una banyera,
una piscina o qualsevol lloc
amb aigua. Ha d’estar sempre
vigilat per un adult

Col·locau protectors
als endolls i adossau
els cables a la paret.
No faceu servir cables
empalmats, allargadors, etc.
Si teniu a casa algun
moble amb caires vius,
posau-hi proteccions

Parau atenció que l’infant
no s’enfili a llocs alts.
Comprovau l’estabilitat
de les cadires i de la trona
i subjectau-l’hi amb un arnès

Les juguetes han de ser apropiades
a l’edat de l’infant i homologades.
Evitau que pugui aspirar
o empassar-se petits objectes.
Per això no li heu de donar
fruita seca ni olives ni xiclets…

Instal·lau barreres
protectores a les escales,
al llit i a les zones
per on vulgueu limitar
el pas perquè són perilloses

Altres consells:

Emergències

112

Urgències toxicològiques

915 620 420
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