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فهرست مقابله ایمنی پنجره و بالکن
طبق مقررات ساختمان در استرالیا حد اکثر مقدار فضای باز در پنجره ها و نرده ها )در جاهاییکه مشمول مقررات هستند(  

12.5 سانتی متر است. لطفاً توجه داشته باشید هیچ قانونی وجود ندارد که ایجاب  کند فضای باز پنجره ها و نرده ها در 
ساختمانهای قدیمی تر مطابق استانداردهای ساختمانی جاری باشد.

ایمنی پنجره نه  بله 

c	 آیا همه پنجره های باالتر از طبقه هم کف محافظ/کلون/قفل دارند که نگذارد پنجره بیشتر  	c
از 12.5 سانتی متر باز شود؟

c	 در موارد ممکن، آیا شما پنجره را از باال باز می کنید؟ 	c

c	 آیا می دانید که توری ضد حشره آنقدر محکم نیست که مانع افتادن یک بچه از پنجره  	c
بشود؟ 

c	 آیا تخت و اثاثیه دیگر از پنجره دور هستند تا بچه ها نتوانند از آن باال بروند و به پنجره برسند؟ 	c

c	 آیا همیشه بچه ها وقتی نزدیک پنجره هستند تحت مراقبت قرار دارند؟ 	c

c	 آیا به بچه ها یاد داده اید که دور از پنجره بازی کنند؟ 	c

ایمنی بالکن و نرده   

c	 آیا فضاهای باز نرده بالکن از 12.5 سانتی متر بیشتر نیستند تا بچه ها نتوانند از توی آن رد  	c
شده و پایین بیفتند؟

c	 آیا نرده فاقد هرگونه میله افقی یا نزدیک به افقی است  که بچه ها نتوانند از آن باال رفته و  	c
به باالی نرده برسند؟

c	 آیا اثاثیه، گلدانها و چیزهای دیگری که می شود از آن باال رفت دور از لبه بالکن گذاشته  	c
شده اند؟ )مواظب اثاثیه سبکی باشید که بچه بتواند آن را تا لبه بالکن بکشد(.

c	 آیا نرده منزلتان را چک کرده اید تا مطمئن شوید که امن و در شرایط خوبی هست؟ 	c

c	 آیا همیشه بچه ها وقتی در بالکن هستند تحت مراقبت قرار دارند؟ 	c

اگر به هریک از سواالت باال پاسخ »نه« دادید فرزندتان ممکن است در خطر جدی پایین 
افتادن باشد.

برای آگاهی بیشتر از این وب سایت دیدن کنید:
www.health.nsw.gov.au/childsafety
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