
هر سال تعداد روز افزونی از کودکان بخاطر پایین افتادن از پنجره ها و بالکن ها در بیمارستان بستری 
می شوند. این افتادن ها معموالً در خانه خود کودک اتفاق می افتند و می توانند منجر به مرگ یا 

جراحت شدید بشوند.
کودکان یک تا پنج ساله بیش از همه در خطرند چون طبیعتاً 

کنجکاوند ولی توانایی تشخیص خطر را ندارند. پایین افتادن بیشتر 
در ماههای گرم اتفاق می افتد که خانواده ها پنجره ها و درهای بالکن را 

در طول روز و شب باز می گذارند.

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، اما کارهایی هست که 
می توانید برای بهتر کردن ایمنی آنها انجام دهید.

اگر در منزل اجاره ای زندگی می کنید مطمئن شوید که قبل از اضافه 
کردن یک چیز ثابت یا تغییر دادن منزل اجازه کتبی از صاحبخانه خود 

بگیرید. طبق قانون صاحبخانه نمی تواند بطور غیر معقول از دادن 
اجازه به مستاجر برای تغییرات کوچکی مثل نصب دستگاههای 

ایمنی پنجره یا ویژگی های دیگر امنیتی امتناع کند.
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ایمنیپنجره
بچه ها میتوانند از پنجره ای که بیشتر از 12.5 سانتی متر باز می شود 

بیرون بیفتند، حتی اگر تور ضد حشره نصب شده باشد.

برای پیشگیری از افتادن فرزندتان از پنجره توصیه 
می شود که:

هر جا که ممکن است همه پنجره ها، بخصوص پنجره های اتاق خوابها:  •

وقتی باالتر از طبقه هم کف قرار دارند بیشتر از 12.5 سانتی   -  
متر باز نشوند.

قفل / کلون پنجره داشته باشند تا نگذارد پنجره بیشتر   -  
از 12.5 سانتی متر باز شود یا محافظ داشته باشند که از 
فضای خالی پنجره محافظت کند )بچه ها پرواز نمی کنند 

رهنمود محصوالت ایمنی پنجره را ببینید(

از باال باز بشوند  -  

تختخواب ها و اثاثیه دیگر دور از پنجره گذاشته شوند تا بچه ها نتوانند   •
از آن برای باال رفتن تا پنجره استفاده کنند.

برای پیشگیری از بیرون افتادن بچه از پنجره به توری های ضد حشره اتکا   •
نکنید.

به بچه ها یاد داده شود که دور از پنجره ها بازی کنند.  •

بچه ها همیشه تحت نظر باشند.  •

ایمنیبالکن
برای پیشگیری از اینکه فرزندتان از بالکن بیفتد توصیه 

می شود که:

هر جا که ممکن است نرده ها )طارمی(:  •

حد اقل یک متر ارتفاع داشته باشد  -  

میله های عمودی داشته باشند که فاصله آن از هم از 12.5   -  
سانتی متر بیشتر نیست )با خط کش فاصله بین میله های 

عمودی نرده را اندازه بگیرید(.

میله افقی یا نزدیک به افقی نداشته باشند که بچه ها   -  
بتوانند از آن باال بروند.

همه اثاثیه، گلدانها و اشیاء دیگری که می شود از آن باال رفت دور از لبه   •
بالکن گذاشته شود.

حواستان متوجه اثاثیه ای باشد که آنقدر سبک است که بچه ها   •
بتوانند آن را تا لبه بالکن بکشند.

درهای بالکن را قفل نگه دارید تا از دسترسی بچه ها به آن جلوگیری   •
کنید.

بچه ها همیشه تحت نظر باشند.  •
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