
Заштитете го вашето дете. 
Паѓањето од височина може да се спречи.

За повеќе информации, совети и публикации на повеќе јазици, 
посетете ги Интернет страните    

www.health.nsw.gov.au/childsafety

Спречете го паѓањето од 
прозорци. 
✔  Обезбедете прозорците да не можат да се 

отвараат повеќе од 10 см освен од страна на 
возрасно лице. 

✔  Преку отворот на прозорците безбедно 
прицврстете огради со решетки меѓу кои 
растојанието е помало од 10 см.

✔  Осигурете овие направи да може да ги 
отстрани возрасно лице за да се овозможи 
излез при вонредна состојба. 

✔  Децата може сериозно да се исечат при 
трчање ако налетаат на стаклото на ниско 
поставените прозорци – на ниско поставените 
прозорци треба да се монтира сигурносно 
стакло или тие треба да се покријат со фолија 
која спречува распрскување на стаклото. 

✔  Чувајте ги предметите на кои детето може да 
се качи или да стои, на пример, мебел или 
кутии, подалеку од прозорците. 

✔  Внимавајте на опасни прозорци кога 
посетувате други домови.  Внимателно 
надгледувајте го вашето дете.

 

Спречете го паѓањето од 
балкони.
✔  Чувајте ги предметите на кои детето може да 

се качи или да стои, на пример, мебел и саксии 
со цвеќиња подалеку од ивицата на балконот. 

✔  Не оставајте лесен мебел на балконот – децата 
може да го одвлечат до ивицата. 

✔  На балконот користете површини што не се 
лизгаат.

✔  Осигурете се оградата на балконот да 
ги задоволува тековните стандарди за 
безбедност;

 n  Да биде најмалку 1 метар висока и по 
можност повеќе од 1,3 метри висока

 n  Дупките меѓу решетките да не бидат 
поголеми од 10 см -12.5 см 

 n  Да нема делови кои детето може да ги 
користи како скалила за да се качи на или 
преку оградата.

✔  Кога не го користите балконот, заклучете 
ги вратите и прозорците кои се отвараат на 
балконот.

✔  Не ги користете балконите како места за 
играње. 

✔  Внимавајте на опасните балкони кога 
посетувате други домови и никогаш не 
дозволувајте вашето дете да оди на балкон без 
да биде придружувано од возрасно лице. 

Запамтете дека мрежите против инсекти 
не нудат никаква заштита.  Тие се наменети 

само да го спречат влегувањето на 
инсектите и никогаш не се доволно цврсти 

да го задржат детето внатре.

Секоја година, околу 50 деца паѓаат од прозорец или балкон.   
За жал, мал број од нив умираат како последица на падот.  Постојат мерки кои можете  

да ги преземете за да го спречите паѓањето на децата од прозорци и балкони.
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