Ngăn Chận Tai Nạn Mùa Hè

An Toàn Về Cửa Sổ Cho Trẻ Em

Quý vị có biết không?
Té ngã ra ngoài cửa sổ là một nguyên nhân trầm trọng gây thương tích trong thời thơ ấu.
• Mỗi năm có gần 5.000 trẻ em bị chấn thương sau khi té ngã ra ngoài từ cửa sổ.
• Hầu hết các trẻ em bị té ngã là từ 2 đến 5 tuổi.
• Hầu hết các sự té ngã xảy ra vào các tháng mùa xuân và mùa hè khi cửa sổ được mở to.
• Hầu hết các sự té ngã này đều có thể phòng ngừa trước được.

Những bước ta có thể
làm để cứu giữ mạng
sống của trẻ em:
•

Luôn luôn để ý trông chừng trẻ nhỏ.

•

Không bao giờ mở các cửa sổ lớn hơn 4 inch.

•

Nếu có thể ta chỉ mở phần trên của cửa sổ.

Hãy tuân theo
quy tắc 4 inch:
Không mở cửa
sổ to hơn 4
inch

•

Di chuyển bàn ghế xa cửa sổ.
• Cài thêm các mối chận không cho mở cửa sổ ra to, hoặc cài thêm các chốt bảo
Hãy nhớ rằng:
vệ an toàn cửa sổ cho trẻ.
Cửa lưới giúp chận ruồi
muỗi vào chứ không giữ
ược trẻ con bên trong!

•

Không bao giờ nghĩ rằng cửa lưới có thể ngăn chận việc trẻ em té nhào ra
ngoài cửa sổ. Cửa lưới được thiết kế để dễ bật ra khi cháy nhà -- sức
nặng của trẻ nhỏ có thể làm bật tung cửa lưới ra một cách dễ dàng.
Cần thêm thông tin về an toàn cửa sổ?
Liên lạc: Safe Kids Seattle tại
safekids@uw.edu hoặc 206.744.4967
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