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P R I L A G O Đ E N

S I G U R A N  D O M
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KAKO DOM UČINITI SIGURNIM ZA
DIJETE?

Ne postavljati u blizini zavjesa koje su ukrašene
nakitom ili resicama!

 
U krevetić ne odlagati maramice, pelene, velike

plišane životinje i jastuke!
 

Poželjno je u blizini dječjeg krevetića postaviti video
alarme kako bi bili uvjereni da je vaše dijete na

sigurnom!
 
 

Biti pozorni na to da je krevetić stabilno postavljen
te da ima dovoljnu visoku ogradicu. Ukoliko je nema,

namjestiti dodatnu sigurnosnu ogradicu!
 

 
Nikada ne puštati dijete bez nadzora na komodi 

za prematanje!

Nikada ne vezati dude uzicom, na djetetovo tijelo te 
na njegov krevetić!

 

Iznad dječjeg krevetića ne postavljati police!

Dječji krevetić



Otvore utičnica je potrebno zaštititi
kako se djeca prilikom doticaja ne bi

ozlijedila. Sigurnosna mreža za štednjak
može služiti i kao pokrov za utičnice.

Štednjak je potrebno zaštititi
sigurnosnom mrežom tako da lonce i tave
neće biti moguće potegnuti prema dolje. 

Zaključati ili barem zatvoriti
kuhinjske noževe i druge oštre

predmete u ladice te ladice zaštititi
primjerenim zaštitama.

Nakon upotrebe odmah
pospremiti škare, igle i predmete sa
špicom, kako ne bi bila djeci nadohvat

ruke.

Kuhinja i radni prostor



Onemogućiti uključivanje svih
električnih uređaja te pregledati
postoje li kablovi u kući koji su

oštećeni.
 

Nikada ne nositi, jesti ili piti nešto vruće pored djeteta ili iznad njega!
 

Zaključati sva sredstva u kući,
poput kemikalija za čišćenje,

kiselina i sredstva protiv insekata.
 

Sve oštre kutove (npr. rubovi stola,
kuhinjskih elemenata i sl.)

potrebno je obložiti zaštitom.



Prostor unutar kuće - općenito

Sve police za knjige, stolove za
televizore te druge dijelove namještaja

osigurati na način da se ne mogu
prevrnuti.

Prozore zaštititi okvirom ili mrežom.
 

Stepenice osigurati zaštitnom ogradicom.
 
 Namjestiti zaštitu protiv zatvaranja

vrata – spriječit će zatvaranje vrata, a
na taj način mogućnost uklješćivanja

između vrata i okvira vrata.
 

Alkohol, duhanske proizvode, lijekove,
šibice i mirisne svjetiljke spremiti na
mjesto koje je djetetu nedostupno.

 

Ukloniti biljke iz djetetove blizine - mogle bi biti otrovne.


