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قائمة تفقدية بأمان النوافذ والشرفات
تسمح قواعد البناء األسترالية بأن ال تتجاوز فتحات النوافذ والثغرات بين قضبان الدرابزينات )حيثما تكون مشمولة 

بالقانون( 12,5 سم. ويُذكر أنه ال توجد قوانين تستوجب فتحات بقياس معين لنوافذ ودرابزينات األبنية القديمة واستيفاء 
معايير البناء الحالية.  

أمان النوافذ كال  نعم 

c	 هل توجد لجميع النوافذ الموجودة فوق الطابق األرضي تجهيزات حماية أو مزاليج أو أقفال مركبة  	c
لمنع فتح النوافذ أكثر من 12,5 سم؟

c	 متى أمكن، هل تَفتح النوافذ من األعلى؟ 	c

c	 هل تعلم أن المنخل )حاجز الذباب( ليس قوياً بالقدر الكافي لمنع الطفل من السقوط من النافذة؟  	c

c	 هل يتم إبقاء األسرة وقطع المفروشات األخرى بعيدة عن النوافذ كي ال يتمكن األطفال من الصعود  	c
بواسطتها إلى النوافذ؟

c	 هل يتم اإلشراف على األطفال دائماً عندما يكونون قرب النوافذ؟ 	c

c	 هل يتم تعليم األطفال اللعب بعيداً عن النوافذ؟ 	c

أمان الشرفات والدرابزينات   

c	 هل تقفل األبواب والنوافذ عندما ال تكون الشرفة قيد االستخدام؟ 	c

c	 هل يبلغ ارتفاع درابزينات الشرفات متراً واحداً على األقل؟ 	c

c	 هل يبلغ الحد األقصى لجميع الثغرات الموجودة بين قضبان درابزين الشرفة 12,5 سم، لضمان عدم  	c
تمكن األطفال من السقوط من خاللها.  

c	 هل توجد في الدرابزين أية قضبان أفقية أو شبه أفقية قد تسمح لألطفال بالتسلق عليها والوصول  	c
إلى حاجز الدرابزين األعلى؟

c	 هل تم إبعاد المفروشات وِقدر النباتات وغيرها من األغراض التي يمكن التسلق عليها عن حافات  	c
الدرابزينات؟ )احذروا المفروشات الخفيفة التي يسهل على الطفل سحبها إلى الحافة(. 

c	 هل تفقدت درابزينك للتأكد من أمانه ومن أنه صالح وسليم؟ 	c

c	 هل يتم اإلشراف على األطفال دائماً عندما يكونون على الشرفة؟ 	c

إذا أجبت بـ »كال«على أي من األسئلة أعاله، فمعنى ذلك أن طفلك قد يكون في خطر من السقوط 
والتعرض ألذى جسيم.
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