
 
 

 

 

 

   لسالمة االلعابالنصائح الواجب اتباعها 

 نتيجة عدم وعينا الكافي  لأللعابهم كثيرا ما يتعرض اطفالنا لحوادث اثناء استخدام
  لذلك لضمان سالمة طفلك يجب اتباع النصائح التالية   :و 

 األلعابعند شراء 
 موثوقةيجب شراء األلعاب من مخازن او محالت.  

( و العبارة   خصوصا" هذه االشارةالتأكد يجب أن تكون األلعاب مناسبة لعمر الطفل

مرفقة بتحديد الخطر(،و  اشهر 36دون ال لألطفال عاب غير مناسبةالتي تشير أن هذه األل

"مقاومة  كذللك مالئمة الهتماماته، و لمهاراته و التأكد من أن عبارات السالمة تتضمن:

 لالشتعال" على األلعاب القماشية و "قابلة للغسل/التنظيف" على الدمى و األلعاب القماشية. 

.يجب قراءة وفهم جميع المعلومات والتحذيرات المذكورة على اللعبة أو على غالفها 

سنوات )اذ  3يجب عدم شراء ألعاب تحتوي على أجزاء صغيرة قابلة للتفكك لألطفال دون ال

 تعرضهم لالختناق(. دق انها

.يجب االبتعاد عن شراء االلعاب المطلية 

للطفل. ايجب التأكد من أن األلعاب ال تحتوي على أطراف أو نقاط حادة مما يسبب جروح 

 يجب تفادي األلعاب التي تحتوي على حبال طويلة التي يمكن أن تلتف حول عنق الطفل و

 تسبب له االختناق.

 السنوات األولى كالخشخيشة كبيرة لتفادي ابتالعهايجب التأكد من أن ألعاب. 

 ألطفال دون الكهربائية ل لعابه ال يمكن الوصول الى البطاريات في األانن يجب التأكد م

 غي.ادون استخدام مفك  بر سنوات3ال
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 بعد شراء األلعاب

 

 نع كاتباع الطريقة السليمة ق االرشادات المذكورة من قبل الُمصوتطبييجب احترام

 لتركيب أو تجميع األلعاب وحفظ هذه االرشادات في مكان آمن.

 يجب شراء ألعاب يمكن التحكم بمستوى الصوت وبتلك الطريقة يمكن ابقاء الصوت

قد يؤذي سمع منخفض أو  اطفائه اذ ان استعمال األلعاب الصوتية لمدة طويلة وبكثرة 

 الطفل.  

 كإجباراللعب و تعليمهم كيفية استخدام األلعاب بشكل سليم،  اثناءيجب مراقبة األطفال 

األطفال على وضع الخوذات و االقنعة الواقية على رؤوسهم خالل اللعب بالدراجات 

والسكوتر، وابعاد األلعاب الصغيرة أو أجزاء األلعاب المكسورة عن متناول األطفال 

 سنوات اذ أنها تعرضهم لالختناق. 3"األطفال دون ال خصوصا

:يجب فحص األلعاب التالية  بشكل دوري 

o لإلزالةمن أن أجزاءها الصغيرة غير قابلة  دتأكالعصر للألعاب. 

o ألعاب السيارات والشاحنات للتأكد من أن  العجالت و االطارات غير قابلة

 .لإلزالة

o األلعاب القماشية للتأكد من أن العيون و األنف واألجزاء الصغيرة األخرى

 متصلة بقوة وغير قابلة لالقتالع.   

oجزاء الضعيفة التي قد تصبح خطرة.األلعاب الخارجية  وخصوصا" األ 

o  طيس والتأكد من عدم امكانية ازالتهامغنالاأللعاب التي تحتوي على. 

يجب التخلص من االلعاب الغير صالحة لالستعمال أو تصليحها فورا. 

 يجب عدم استخدام  بقايا الطالء القديم عند اعادة طالء األلعاب أو علبها اذ قد تحتوي

 الرصاص اكثر من الطالء الجديد.على نسب عالية من 

الطفل وابعادها عنه ووضعها   يجب نزع جميع األشرطة البالستيكية قبل أن يلعب بها

 في مكان امن و التأكد من عدم لعب الطفل بها اذ أنها قد تسبب االختناق.
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد شراء األلعاب

 وات سن 3طيس عن متناول األطفال دون الامغناليجب ابعاد األلعاب التي تحتوي على

 وقد يؤدي للموت. صغير الحجم ويمكن بلعه ألنه في الفم هعدم وضعوتعليم األطفال 

 ها في أماكن جب استعمالي و ةثابت الطفل من ان االلعاب التي يركب عليهايجب التأكد

القيام عنها  االنتباه الى أن باستطاعته يجب المسبح...كما وآمنة بعيدة عن الدرج ا

 بسرعة.

  االلعاب أو شحنها من قبل شخص بالغ بطارياتيجب وضع. 

  تسبب الحريق قد  ألنهاالى السرير  الكهربائية بأخذ األلعاب لألطفالعدم السماح يجب

 .لإلصاباتو تؤدي 

 عن مصادر الحرارة كالمواقد  "ةياأللعاب القماش وصا"خصويجب ابعاد األلعاب

 والمدافئ اذ أنها قد تشتعل و تحرق الطفل.

  ة بشكل يجب التـأكد من أن األلعاب الموصولة الى سرير الطفل أو الى عربته مثبت

 صحيح والتأكد  دائما" من أنها معلقة بشكل سليم.

.يجب ازالة جميع األلعاب المعلقة فوق  سرير الطفل عندما يدبدب 

  عاد البالونات الغير منتفخة أو البالونات الممزقة عن متناول األطفال اذ أنها قد يجب اب

 من األفضل استعمال هذه البالونات للزينة مجرى تنفس األطفال و تؤدي للموت" تسد

 .طفق

لتي تم شراؤهاعن أي مشاكل في األلعاب ا يجب ابالغ المٌصنع أو البائع. 

 



 
 

 

 

 

 تدابير السالمة االخرى

 قد تسبب االختناق  ألنهاالصغيرة بعيدا عن متناول األطفال  باألشياءاالحتفاظ يجب 

، أغطية األقالم، paper clipsكأقالم التلوين الصغيرة أو المكسورة، النقود المعدنية، 

 غي، األزرار، المفاتيح، السكاكر و العلكة.االمجوهرات، البر

 قد تحتوي على  هامص أو مضغ المجوهرات، اذ أنبعدم السماح لألطفال يجب

 نمو الطفل.وصحة ل ةؤذيم يمكن أن تكون منها رصاص، وبلع نسب صغيرةال

 سنوات اذ أنها قد تسبب االختناق3لاحول عنق األطفال دون  عدم وضع قالدة، سلسلة.  

 أجزاء متدلية أو حادة التي قد تسبب ابعاد أدوات الزينة والمقتنيات التي تحتوي على يجب

 األذى للطفل.

 طريقة حفظ األلعاب

 يجب تعليم األطفال وضع األلعاب في المكان المخصص لها  لتفادي الحوادث كعدم

 وضعها على الدرج أو على األرض في ممرات المنزل.

 من األفضل وضع األلعاب في علب دون غطاء أو ذات وزن خفيف و التي تبقى ثابتة

 في مكانها أثناء الرفع كما يجب أن تتضمن فتحات للتهوئة واال تتضمن أطراف حادة. 

 التأكد من طريقة حفظ األلعاب الخارجية لحمايتها من العوامل المناخية التي قد تسبب

 أضرار فيها . 

فال عن ألعاب الكبارفصل ألعاب األط. 


