YANGIN
Özellikle mutfak, çocuk odaları ve yatak odalarına yakın yerlere
gaz detektörleri yerleştirin.
Acil durumlarda uygulamak üzere ailece bir acil durum planı
hazırlayın. Bu planı zaman zaman birlikte tekrar değerlendirin.
Evinizde yangın söndürücü bulundurun. Binanızda bulunuyorsa
yerini ve kullanımını öğrenin.

Evdeyim Deme,
Güvenliğini İhmal Etme!

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ÇARPMALARI
Açık prizleri kapaklı olanlarla değiştirin. Prizlerin oyuncak olmadığını
ve prizlere ıslak elle dokunulmaması gerektiğini çocuklarınıza
öğretin.
Elektrikli cihazları ıslak zemin ve ortamlardan uzakta tutun. Banyoda
saç kurutma makinalarına özel dikkat gösterin.
Evinizde yıpranmış veya açık uçla sonlanan kablo bulundurmayın,
gereğinden daha uzun kablo kullanmayın.

Güvenli Ev

EVDE GÜVENLİK

Güvenli Okul
Güvenli İş

ACİL DURUMLARDA 112’Yİ ARAYINIZ.
ZEHİRLENMELER
Zehirlenme durumlarında acilen 112’yi arayın.
Temizlik malzemeleri, ilaç kutuları, boya kutuları gibi kimyasal
madde içeren malzemeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde
saklayın. Bu kutuların çocukların açamayacağı kapaklara sahip
olduğundan emin olun. Bu malzemelerin ambalajlarında mutlaka
etiket bulunmasını sağlayın.

GERÇEKTE OLAN

Amonyak, tuz ruhu, çamaşır suyu gibi koku salan malzemeleri
kullanırken ortamın yeterince havalandırılmasını sağlayın.

ÇOCUKLARIN GÖRDÜĞÜ

DÜŞMELER
Merdiven boşluklarının yeterince aydınlatıldığından ve dağınık
olmadığından emin olun.
Duş ve banyolara tutamaklar yerleştirin.
Oyuncakların zeminde dağınık durmasını engelleyin.
Çocukların yatak veya koltuklar üzerinde zıplamalarına müsaade
etmeyin.
Çocukların merdivenlerde koşmalarını engelleyin.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.ailevecalisma.gov.tr/isggm

“Çocuğunuzun Gözünden Görün,
Güvenli Büyütün”

EVLERDE ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

HAYDİ!
EVİMİZİN SAĞLIK VE GÜVENLİK
DURUMUNU KONTROL EDELİM…

GENEL

Güvenlik Soruları

Kaynayan su bulunan kaplara çocuklarınızın erişimine karşı
önlem alın.

1

Evde yangın söndürme tüpü var mı?

2

Evde ilk yardım malzemesi var mı?

Çocukların açık pencerelerden uzak durmalarını sağlayın.

3

İlaçlar çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutuluyor mu?

4

Evde sesli veya görüntülü diafon var mı?

Çocukların mobilyaları pencerelere ulaşmak için basamak olarak
kullanmalarını engelleyecek önlemler alın.

5

Evde kombi ve ocak yakınında gaz detektörü var mı?

6

Acil durumlarda uyulacak bir plan yapıldı mı?

Mobilyaların sabitlenmiş, dengeli ve devrilmeyecek şekilde
olmalarını sağlayın.

7

Acil kaçış yolundaki engeller kaldırılmış mı?

8

Elektrik prizleri kapaklı veya korumalı mı?

9

Dolaplar devrilemeyecek şekilde sabitlenmiş mi?

10

Kapılarda parmak sıkışmasına karşı önlem alınmış mı?

11

Camlarda düşmeye karşı önlem alınmış mı?

12

Balkonlarda düşmeye karşı önlem alınmış mı?

13

Kesici aletler çocukların ulaşamayacağı yerlerde mi?

14

Mutfakta ocağın düğmelerinde koruma var mı?

15

Mutfakta ocağın önünde alevden korumalık var mı?

16

Temizlik malzemelerinin bulunduğu dolap kilitli mi?

17

Küçük mutfak aletleri koruma altında mı?

18

Perde ipi ve kablolara çocuk erişimi engellenmiş mi?

Tava ve tencereleri mutfak tezgahının/ocağın kenarlarından
uzağına yerleştirin.

Yan sayfada gördüğünüz formu, çocuklarınızla birlikte doldurarak
çıkan sonuca göre evinizde düzenleme yapabilirsiniz. Evinizin
güvenliğini sağlamak amacıyla bu formda yazanlardan daha
fazlasına ihtiyacınız olup olmadığını hep birlikte değerlendiriniz.

19

Televizyon devrilmeye karşı sabitlenmiş mi?

20

Camlı eşyalarda kırılmaya karşı önlem alınmış mı?

Kafasına geçirmesini engellemek amacıyla plastik torbalara
çocukların erişimini engelleyin.

Hepimiz için sağlıklı ve güvenli yaşam ortamları oluşturmak
dileğiyle…

21

Masa, dolap gibi eşyaların köşelerinde koruma var mı?

22

Çekmecelerde düşme ve devrilmeye karşı önlem alınmış mı?

23

Aydınlatma araçları için tavanda çengel kullanılıyor mu?

24

Kalorifer peteklerinde çarpmaya karşı önlem alınmış mı?

25

Elektrikli eşyaların kabloları kapalı kanalların içinde mi?

26

Halıların ve paspasların altında kaydırmaz örtü var mı?

27

Elektrik kesildiğinde geçici aydınlatma aracı var mı?

28

Çocuk yataklarında düşmeye karşı önlem alınmış mı?

Yutulabilir nesnelerin ve bıçakların çocukların ulaşamayacağı
yerlerde olduğundan emin olun.
Oyuncakların çocukların
olmadığından emin olun.

yutabileceği

küçük

Değerli anne ve babalar;

parçaları

Peluş/Doldurulmuş oyuncakların dikişlerinin sağlam olduğundan
emin olun.
Çocukların balonları veya patlamış balon parçalarını ağızlarına
sokmalarına izin vermeyin.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 2,5 milyon ev kazası yaşanmakta ve
bunların %80’i 14 yaşından küçük olan çocuklarımızın başına
gelmektedir. Bu kazaları önlemeye yönelik çalışmalarda sizlerin
desteğine ihtiyacımız var.

Perde iplerinin, askılarının ve elektrik kablolarının çocuklar için
tehlike oluşturmasını engelleyin.
Çocukları hiçbir zaman banyoda akan su ile yalnız bırakmayın.
Çocukların oyuncaklarını ulaşabilecekleri
bulundurmaya özen gösterin.

yüksekliklerde

Evde mobilya veya zeminde yer alan sivri kısımlarda çarpmaya
karşı önlem alın.
Asansör kabinini görmeden asansöre binilmemesi gerektiğini,
binildiğinde yüzün kapıya dönük olması gerektiğini ve kabin
içinde kapıdan en az bir adım uzakta durulması gerektiğini
çocuğunuza öğretin.

…………………………………………………………… Ailesi
Evimizin sağlık ve güvenlik karnesi

29

Küçük nesnelerin yutulmasına karşı önlem alınmış mı?

Pekiyi (36-26)

İyi (25-17)

30

Silah ve çakı gibi aletler kilit altında mı?

Orta (16-10)

Kötü (9-0)

31

Banyodaki kesici aletler kilit altında mı?

32

Duşakabin ve banyo zemininde kaymaya karşı önlem var mı?

33

Kozmetik ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde mi?

34

Elektrikli ev eşyalarında çocuk kilidi özelliği var mı?

35

Çöp kutuları kapaklı mı?

36

Ev içindeki merdivenlerde emniyet kapısı var mı?

Not: Değerlendirmenizi tabloda işaretlediğiniz
sayısına göre yapınız.
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