Prevenció d’accidents infantils fins als 12 mesos d’edat
Els accidents més freqüents durant els 6 primers mesos són les caigudes des de certa altura,
els de trànsit com a passatger d’un vehicle, els ennuegaments, les cremades i la síndrome de mort
sobtada de l’infant (SMSI). A partir dels 6 mesos, que és una etapa en què el bebè adquireix més mobilitat,
s’hi sumen els cops, les caigudes i les intoxicacions. Per això heu d’extremar les precaucions a casa

No li poseu cap cadena
ni collar d’ambre al coll,
ni tan sols al xumet

Instal·lau tancadors
de seguretat alts
a les portes i a les finestres

Heu de canviar els bolquers en un lloc
on el bebè no pugui caure ni fer-se mal.
No el deixeu tot sol jugant en un lloc alt

Les juguetes han de ser
homologades a l’edat
de l’infant. Manteniu-les
recollides per evitar travelar-hi,
però no les adeseu en un lloc alt
d’on puguin caure damunt el bebè
La temperatura de l’aigua del bany
ha de ser adequada. Heu de tenir
a l’abast tots els estris necessaris
per a la higiene, de manera que
no hagueu de deixar el bebè tot sol

Si el bressol té barrerons,
la separació ha de ser
de menys de 6 cm.
La distància del matalàs
al capdamunt de la barrera
ha de ser de 50 cm,
com a mínim

És preferible no fer
servir un caminador,
perquè ni ajuda
a caminar ni és segur
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El bebè ha de dormir
panxa enlaire.
De dia pot dormir
de costat si està vigilat

Col·locau protectors
a les portes i als
caires dels mobles

Els productes tòxics
per ingestió s’han
de conservar dins
l’envàs original i fora
de l’abast del bebè

Col·locau protectors als endolls
i adossau els cables a la paret
per mitjà de canaletes

Altres consells:
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