جهت پیشگیری از سوختگی اطفال
اقذامات زیر را انجام دهیذ:
کارّای پزخطز(هثل رٍضي کزدى کبزیت
ٍفٌذکَاجاق،قزاردادى دٍضاخِ بزق در داخل
پزیشٍ)...رادرحضَر خزدساالى اًجام ًذّیذ،بِ
علت کٌجکاٍی هوکي است حزکت ضوا رادرعذم
حضَر ضوا تقلیذ کٌٌذٍبِ خَد آسیب بزساًٌذ.
ّوِ کبزیت ّا ٍفٌذک ّا دٍراس دستزس اطفال
ًگْذاری ضًَذ(.هیبایست دراٍلیي سهاى کِ
کَدک قابل آهَسش باضذ بِ اٍخطزًاک بَدى
کبزیت ٍفٌذک راآهَسش داد).
ّزگشکَدکاى رابذٍى اعوال ًظارت درکٌارآتص
یادرحوام رّاًکٌیذ.

ٍسایل پختي غذا(هاًٌذ قابلوِ ٍتابِ)رٍی ضعلِ
ّای عقب اجاق گاسقزاردادُ ضًَذ،بِ صَرتی کِ
دستگیزُ آًْا بِ سوت عقب ٍاسدستزس کَدکاى
دٍرباضذ.

اتَی داغ رادٍراس دستزس کَدکاى قزار دّیذ.
بْتزاست ّوگام اتَ کزدى اسهیش بلٌذ استفادُ
کٌیذٍپس اساتوام استفادُ اتَ راتا سهاى سزد ضذى
دٍراس دستزس کَدکاى قزار دّیذ.

هووَاد ضوویویایی رااس اووز اصوولی ٍاسووتاًذارد
خَدضوواى خووارن ًکٌیووذٍآًْارادرازٍ ٍهووَاد
ًاهٌاسب ٍبذٍى بزچسب قزار ًذّیذ.
ًفت ،بٌشیي ٍهَادضویویاییزادر دستزسوذیگزاى
ٍخصَصاکَدکاى قزار ًذّیذ.
اسقزاردادى هٌقل ،قلیاى،سغال سٌگ دردستزس
اطفال جذا خَدداری ًوائیذ.
قبوول اس ضستطووَی کَدکوواى ابتووذاآ سووزد
راباسکزدُ ٍسوسس ضویزآبگزم راباسًواییذٍپسواس
اطویٌاى اس ٍلزم ٍهٌاسب بَدى درجوِ حوزارت
آ ،اقذام بِ ضستطَیکَدک ًوائیذ.
درجووِ حووزارت آبگووزهکي هٌووشل هووی بایسووت
حووذاکثز84درجووِ سوواًتیگزاد باضذ،بیطوواسایي
هوکي است هَجب سوَختگی درکَدکواى،افزاد
هسي ٍافزادیکِ تَاى هزاقبت اس خوَد را ًذارًوذ
بطَد.

ٍسایل بزقی جْوت تْیوِ غوذایاچای سواسرارٍی
کابیٌت سین پطت آًْا راپطت ٍسیلِ جوع کٌیذ
توواکَدک باکطوویذى سووین سووبب ٍاسگًَیَسوویلِ
ٍهحتَیات آى بزٍی خَد ًگزدد.

وکتٍ:
اوجام کارَای پزخطز را بٍ کًدکان بٍ
َیچ يجٍ ياگذار وکىید(ريشه کزدن

ٌّگام پخت ٍپشکٌار اجاق گاس،آهادُ کزدى چوای

آتش،استفادٌ

ٍ...کَدک خَد را بغل ًکٌیذ.

ي)...اوجام ایه گًوٍ کارَا وٍ تىُا دالیل

ّوویگ گوواُ کَدکوواى خووَد را در کٌاربخوواری

بز رشد ي بلًغ آوُا ویست بلکٍ ممکه

ًخَاباًیووذ(اهکوواى افتووادى بخوواری ّووی سووب

است سالمت آوُا را بٍ خطز بیاوداسد.

اس

مًاد

شیمیایی

ٍهتحزک ٍیا اوزٍ رٍی آى بوز رٍی کَدکواى
ٍجَددارد)
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