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MIESZKANIE BEZPIECZNE DLA DZIECKA 

źródło www.moveria.pl. Zobacz też: www.moveria.pl/blog 

Wielu wypadkom można w łatwy sposób zapobiec, wystarczy rozważne planowanie i 

zastosowanie kilku prostych metod. Korzystając z tej checklisty będziesz w stanie stworzyć 

środowisko mieszkaniowe całkowicie bezpieczne dla twoich dzieci. To bardzo proste - 

wydrukuj, odhaczaj wykonane zadania.. i gotowe! 

Wszystkie pomieszczenia: 

Małe dzieci to cudowne, ale również bardzo ciekawskie istoty. Świetnie bawią się podczas 

odkrywania miejsc i rzeczy, o których dorosła osoba nie przywiązuje najmniejszej uwagi. 

Poniższe kroki powinny zostać podjęte w każdym z pokoi/pomieszczeń w mieszkaniu: 

o Drzwi powinny być wyposażone w listwy zabezpieczające, w razie gdyby dziecko 

próbowało otworzyć  drzwi samodzielnie 

o Nisko umieszczone gniazdka elektryczne zabezpieczone przed ewentualnym 

dostępem dziecka 

o Pod dywanami umieść maty antypoślizgowe, w ten sposób nie będą się przesuwać po 

podłodze 

o Zwróć uwagę na to aby wszystkie okna były zamknięte lub niemożliwe do otworzenia 

przez dzieci. Zadbaj również o to by drzwi wyjściowe i balkonowe były zamykane. 

Warto też postarać się o to, aby uniemożliwić otwieranie drzwi i okien na więcej niż 

10 cm. 

o Wyposaż mieszkanie w dostateczną ilość czujników przeciwpożarowych tak, aby 

pożar został wykryty niezależnie od tego gdzie wybuchnie. Zadbaj również o 

umieszczenie gaśnic w różnych miejscach w mieszkaniu, tak aby w przypadku pożaru 

przynajmniej jedna znajdowała się pod ręką. 

o W razie gdyby temperatura grzejników przekroczyła 60°C powinno się zamontować 

osłony na grzejniki, w taki sposób unikniemy poparzeń. 
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Łazienka: 

Z łazienką wiąże się szczególnie duża ilość potencjalnych niebezpieczeństw wypadku. Często 

zdarza się, że ktoś upadnie - czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że nawet kilka centymetrów 

wody może prowadzić do utonięcia dziecka. Nigdy nie zostawiaj swoich dzieci bez opieki! 

o Wanna i/lub prysznic powinny być wyposażone w matę antypoślizgową 

o Zatrzaski na desce klozetowej uniemożliwiają dziecku samodzielne jej otwarcie, tym 

samym unikniemy ewentualnego przytrzaśnięcia sobie dłoni przez dziecko. 

o Wszelkie substancje chemiczne przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Stawiaj je jak najwyżej jest to możliwe. 

o Zaleca się montaż kranu z termostatem i mieszaczem wody, aby zmniejszyć ryzyko 

poparzenia, w razie gdyby dziecku udało się samodzielnie odkręcić wodę. 

o Zarówno urządzenia jak i niektóre meble w łazience mogą być kanciaste. Aby uniknąć 

wypadków w wyniku poślizgnięcia się i upadku, zabezpiecz wszystkie wystające kanty 

obudową ochronną. 

o Dzieci chętnie ciągną za ręczniki i inne tym podobne wiszące w łazience rzeczy. 

Dopilnuj, aby haki, na których wiszą, były starannie przymocowane, w razie gdyby 

twoje dziecko chciało po nie sięgnąć. 

Kuchnia: 

W kuchni również jest źródłem wielu potencjalnych zagrożeń dla małych dzieci. W kuchni 

używamy rozgrzanych garnków, patelni, ostrych noży itp., a dzieci… dzieci są wszystkiego 

ciekawe i koniecznie chcą pomagać. 

o Kuchenka powinna zostać wyposażona w płyty ochronne, a pokrętła zabezpieczone 

przed dostępem dzieci. Warto też dodatkowo kupić specjalną osłonkę. 

o Aby uniknąć poparzeń temperatura zewnętrznej strony drzwiczek piekarnika nie 

powinna przekraczać 60°C. 

o Szuflady, drzwiczki szafek jak również lodówka i zamrażarka powinny mieć specjalną 

blokadę, aby nie mogły zostać otworzone przez dzieci. 

o Chemikalia/Substancje chemiczne przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Stawiaj je jak najwyżej na szafkach, nawet w sytuacji gdy szafki na dole są zamykane 

na blokadę. 
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o Noże nie powinny  znajdować się w miejscu dostępnym dla dzieci. Dopilnuj, aby leżały 

w szufladzie z blokadą zabezpieczającą lub w jeden z wyższych szafek kuchennych. 

o Dopilnuj, aby kable elektryczne i inne przedmioty tego typu znajdowały się poza 

zasięgiem małych dzieci. Dzieci chętnie ciągną za rzeczy, które wiszą nisko. 

o Szczególnie ostrożnie postępuj z gorącymi napojami i jedzeniem. Dzieci mogą oparzyć 

się o wiele łatwiej niż dorośli. 

Pokój dzienny, sypialnia itp. 

Pokój dzienny może wydawać się całkowicie bezpieczny dla dzieci, ale w rzeczywistości 

znajduje się tam wiele interesujących dla dzieci przedmiotów. 

o Dopilnuj, aby żadne ostre lub/i ciężkie przedmiotu, które mogą się zepsuć nie stały w 

zasięgu ręki dziecka. 

o Ostre kanty stołu lub regału wyposaż w specjalne osłony narożnikowe. 

o Regały przymocuj do ścian za pomocą Winkelbeschlägen lub wyposaż w mechanizm 

chroniący je przed przechylaniem. Również/Także wysokie lampy i inne stojące  w 

pokoju przedmioty lub meble powinny zostać przymocowane. 

o Usuń trujące rośliny, tak aby nie dostały się do buzi dziecka. 

Schody  

Kiedy maluchy zaczynają pełzać i raczkować schody mogą zagrażać nawet ich życiu. Schody 

są niebezpieczne dla dzieci do około 4. roku życia. 

o Dopilnuj, aby schody miały balustradę zarówno na górze jak i na dole. 

o W razie gdyby schody miały poręcz, wszystkie luki, większe niż 7,5 cm powinny zostać 

zakryte, tak aby dziecko nie utknęło między nimi. 

o Otwory między stopniami schodów większe niż 10 cm powinny zostać zakryte, aby 

dziecko nie wpadło i nie zablokowało się miedzy nimi. 

o Na stopniach schodów powinny znajdować się maty antypoślizgowe. 
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Podczas przeprowadzki 

Oprócz bezpiecznego dla dzieci domu, powinniśmy zadbać również o ich bezpieczeństwo 

podczas/w trakcie przeprowadzki. Poniżej wymienionych zostało kilka ważnych rzeczy. 

o Przede wszystkim: Przeprowadzka może być dużym obciążeniem dla dziecka, które 

musi/powinno regularnie jeść i spać. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie niani, 

z którą dziecko może spędzić dzień, w którym się przeprowadzamy. 

o Kartony do przeprowadzki układaj w nie za wysoki stos jeden na drugim. Jeśli dziecko 

będzie miało dostęp do pokoju, w którym się znajdują; może je przewrócić. Rozsądnie 

jest umieścić wszystkie kartony w jednym pokoju, do którego dziecko nie będzie 

miało dostępu. 

o Dopilnuj, aby narzędzia itp. były przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Nigdy nie zostawiaj ich na wierzchu. Do przechowywania narzędzi używaj specjalnej 

szuflady, która powinna być wyposażona w zabezpieczony przed dziećmi zamek. 

o Dopilnuj również, aby noże, drobne przedmioty, środki czeszące, leki i inne tym 

podobne rzeczy znajdowały się w miejscu nie dostępnym dla dzieci -  także podczas 

przeprowadzki. 

o Starannie zamknij kartony do przeprowadzki, tak aby dziecko nie mogło ich otworzyć. 

 


