பாதுகாப்பு

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

வெளிப்புறங்களுக்கான தினசரிப் பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பு விதிகளைக்
கற்பிப்பதற்கான
விளையாட்டுக்கள்

விளையாட்டுமைதானப் பாதுகாப்பு

• விளையாட்டுக் கட்டமைப்புக்கள் வேறுபட்ட

வயதினருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
5 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்தை, பதிவான
கட்டமைப்புகளில் விளையாட வேண்டும்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் தலை சிக்கக்கூடிய
கூர்மையான ப�ொருள்கள் மற்றும் இடங்கள் பற்றி
அவதானமாக இருங்கள்.
• ஊஞ்சல்கள், சறுக்கி மற்றும் ஏறும் கட்டமைப்புகளின்
கீழுள்ள மேற்பரப்பைக் கவனியுங்கள். அது, மண்
அல்லது புல் அற்ற ஆழமான, மென்மையான
மேற்பரப்பாக இருக்க வேண்டும்,.
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அருகில் இருங்கள். அவள்
சறுக்கி ஒன்றில் கீழே வரும் ப�ோது அல்லது ஊஞ்சல்
ஒன்றில் அவள் ஆடும் போது அவளுக்குப் பக்கத்தில்
நிற்றல் என்பது இதன் பொருள் ஆகும்.
• விளையாட்டுமைதானத்தின் உபகரணங்களைப்
பயன்படுத்தும் போது தலைக்கவசம், முக்காடு
அல்லது உடுப்பை இறுக்கவ�ோ மூடவ�ோ பாவிக்கும்
நூல்க்கயிறுகளை உங்களுடைய பிள்ளை
அணிந்திருக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக்
கொள்ளுங்கள்.

முச்சக்கரவண்டி மற்றும் துவிச்சக்கரவண்டிப் பாதுகாப்பு

• உங்களுடைய பிள்ளை, முச்சக்கரவண்டி அல்லது

துவிச்சக்கரவண்டியை ஓடும் ப�ோது அவன் எப்போதும்
துவிச்சக்கரவண்டிக்கென அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தலைக்கவசம் ஒன்றை அணிந்திருப்பதை உறுதிசெய்து
க�ொள்ளுங்கள். விளையாட்டுமைதானத்தின்
உபகரணங்களை அவன் பயன்படுத்த முதல்,
அவனுடைய தலைக்கவசத்தைக் கழற்றுங்கள்.
• ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருங்கள்.
துவிச்சக்கரவண்டி ஒன்றை நீங்கள் ஓடும் ப�ோது
தலைக்கவசம் ஒன்றை அணியுங்கள். நீங்கள்தான்
உங்களுடைய பிள்ளையின் சிறந்த ஆசிரியர்.
வீதிப் பாதுகாப்பு
• உங்களுடைய பிள்ளை தெருவில�ோ அல்லது
வண்டிப்பாதையில�ோ விளையாடாமல், பூங்கா
ஒன்றில் அல்லது வேலியடைக்கப்பட்ட இடத்தில்
விளையாடுவதை உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
எப்போடும் யாராவது ஒருவர் அவனைக் கவனிப்பதை
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
• உங்களுடைய 3 அல்லது 4 வயதுப் பிள்ளைக்கு
வீதியைக் கடப்பது பற்றிய பாதுகாப்பு விதிகளை
நீங்கள் கற்பிக்கத் த�ொடங்கலாம், ஆனால் வீதியைக்
கடக்கும் ப�ோது எப்போதும் நீங்கள் அவளுடைய
கையைக் கட்டாயமாகப் பிடித்திருக்க வேண்டும்.
• ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருங்கள். பாதுகாப்பு
விதிகளை நீங்களும் பின்பற்றுங்கள்.

	பாதுகாப்பு விதிப் பாடல்கள்
ப�ோக்குவரத்துப் பாதுகாப்புப் பற்றிய பாடல்களை
உருவாக்கி, பழக்கப்பட்ட ராகத்துக்கேற்ப நீங்கள்
பாடலாம். அந்த விதிகளை உங்களுடைய பிள்ளை
நினைவு வைத்திருக்க உதவுவதற்கு இது ஒரு
சுலபமான, வேடிக்கையான வழி ஆகும். “Frère
Jacques” என்ற பாட்டின் ராகத்தில் நீங்கள்
பாடக்கூடிய இரண்டு உதாரணங்கள் இத�ோ.
மஞ்சள் விளக்கு என்றால் காத்திரு.
மஞ்சள் விளக்கு என்றால் காத்திரு.
	சிவப்பு விளக்கு என்றால் நில்.
	சிவப்பு விளக்கு என்றால் நில்.
விளக்கு பச்சையாக உள்ள ப�ோது,
நாங்கள் கடக்கலாம்,
	கைகளைக் க�ோர்த்தபடி, கைகளைக் க�ோர்த்தபடி.
மூலையில்.
மூலையில்.
நாம் இடதுபக்கம் பார்க்கிறோம்.
	பின் நாம் வலதுபக்கம் பார்க்கிறோம்.
நாம், மீண்டும் இடதுபக்கம் பார்க்கிறோம்,
	பின்னர் நாம் கடக்கலாம்,
	கைகளைக் க�ோர்த்தபடி, கைகளைக் க�ோர்த்தபடி

அசையாமல் நிற்றலும் அசையத் த�ொடங்கலும்
உங்களுக்கு விருப்பமான ப�ோது, சிலவேளைகளில்
ஒரு பிள்ளைக்கு அசையாமல் நிற்பது கடினமாக
இருக்கும். நீங்கள் இந்த விசேடமான ச�ொற்களைச்
ச�ொல்லும் ப�ோது நிற்றல் மற்றும் ஆரம்பித்தலுக்கான
விளையாட்டு ஒன்றை உருவாக்குங்கள். அறைக்குள்
ஒன்றாக நடப்பதன் மூலம் வீட்டில் முதலில் பயிற்சி
செய்யுங்கள். “அசையாமல் நில்!” என நீங்கள்
ச�ொல்லும் ப�ோது நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளையும்
அசையாமல் சிலைகள் ப�ோலப் பாசாங்கு செய்யுங்கள்.
“அசையத் த�ொடங்கு”, என நீங்கள் ச�ொல்லும் ப�ோது
நீங்கள் இருவரும் மீண்டும் அசையத் த�ொடங்கலாம்.
இந்த விளையாட்டின் ப�ோது, உங்களுடைய பிள்ளை
விரைவாகச் செயல்படக் கற்றுக்கொள்வான்.
வெளியில் நீங்கள் நடக்கும் ப�ோது, அவனை
நிறுத்துவதற்கு “அசையாமல் நில்!” என்ற ச�ொல்லை
நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். தான் விளையாடுவதாக
உங்களுடைய பிள்ளை உணரும் ப�ோது, அந்த
விதிகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது அவனுக்கு எளிதாக
இருக்கும்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Safety - Tamil
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பாதுகாப்பு

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

வெளிப்புறங்களுக்கான தினசரிப் பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பு விதிகளைக்
கற்பிப்பதற்கான
விளையாட்டுக்கள்

விளையாட்டுமைதானப் பாதுகாப்பு

• விளையாட்டுக் கட்டமைப்புக்கள் வேறுபட்ட

வயதினருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
5 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்தை, பதிவான
கட்டமைப்புகளில் விளையாட வேண்டும்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் தலை சிக்கக்கூடிய
கூர்மையான ப�ொருள்கள் மற்றும் இடங்கள் பற்றி
அவதானமாக இருங்கள்.
• ஊஞ்சல்கள், சறுக்கி மற்றும் ஏறும் கட்டமைப்புகளின்
கீழுள்ள மேற்பரப்பைக் கவனியுங்கள். அது, மண்
அல்லது புல் அற்ற ஆழமான, மென்மையான
மேற்பரப்பாக இருக்க வேண்டும்,.
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அருகில் இருங்கள். அவள்
சறுக்கி ஒன்றில் கீழே வரும் ப�ோது அல்லது ஊஞ்சல்
ஒன்றில் அவள் ஆடும் போது அவளுக்குப் பக்கத்தில்
நிற்றல் என்பது இதன் பொருள் ஆகும்.
• விளையாட்டுமைதானத்தின் உபகரணங்களைப்
பயன்படுத்தும் போது தலைக்கவசம், முக்காடு
அல்லது உடுப்பை இறுக்கவ�ோ மூடவ�ோ பாவிக்கும்
நூல்க்கயிறுகளை உங்களுடைய பிள்ளை
அணிந்திருக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக்
கொள்ளுங்கள்.

முச்சக்கரவண்டி மற்றும் துவிச்சக்கரவண்டிப் பாதுகாப்பு

• உங்களுடைய பிள்ளை, முச்சக்கரவண்டி அல்லது

துவிச்சக்கரவண்டியை ஓடும் ப�ோது அவன் எப்போதும்
துவிச்சக்கரவண்டிக்கென அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தலைக்கவசம் ஒன்றை அணிந்திருப்பதை உறுதிசெய்து
க�ொள்ளுங்கள். விளையாட்டுமைதானத்தின்
உபகரணங்களை அவன் பயன்படுத்த முதல்,
அவனுடைய தலைக்கவசத்தைக் கழற்றுங்கள்.
• ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருங்கள்.
துவிச்சக்கரவண்டி ஒன்றை நீங்கள் ஓடும் ப�ோது
தலைக்கவசம் ஒன்றை அணியுங்கள். நீங்கள்தான்
உங்களுடைய பிள்ளையின் சிறந்த ஆசிரியர்.
வீதிப் பாதுகாப்பு
• உங்களுடைய பிள்ளை தெருவில�ோ அல்லது
வண்டிப்பாதையில�ோ விளையாடாமல், பூங்கா
ஒன்றில் அல்லது வேலியடைக்கப்பட்ட இடத்தில்
விளையாடுவதை உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
எப்போடும் யாராவது ஒருவர் அவனைக் கவனிப்பதை
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
• உங்களுடைய 3 அல்லது 4 வயதுப் பிள்ளைக்கு
வீதியைக் கடப்பது பற்றிய பாதுகாப்பு விதிகளை
நீங்கள் கற்பிக்கத் த�ொடங்கலாம், ஆனால் வீதியைக்
கடக்கும் ப�ோது எப்போதும் நீங்கள் அவளுடைய
கையைக் கட்டாயமாகப் பிடித்திருக்க வேண்டும்.
• ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருங்கள். பாதுகாப்பு
விதிகளை நீங்களும் பின்பற்றுங்கள்.

	பாதுகாப்பு விதிப் பாடல்கள்
ப�ோக்குவரத்துப் பாதுகாப்புப் பற்றிய பாடல்களை
உருவாக்கி, பழக்கப்பட்ட ராகத்துக்கேற்ப நீங்கள்
பாடலாம். அந்த விதிகளை உங்களுடைய பிள்ளை
நினைவு வைத்திருக்க உதவுவதற்கு இது ஒரு
சுலபமான, வேடிக்கையான வழி ஆகும். “Frère
Jacques” என்ற பாட்டின் ராகத்தில் நீங்கள்
பாடக்கூடிய இரண்டு உதாரணங்கள் இத�ோ.
மஞ்சள் விளக்கு என்றால் காத்திரு.
மஞ்சள் விளக்கு என்றால் காத்திரு.
	சிவப்பு விளக்கு என்றால் நில்.
	சிவப்பு விளக்கு என்றால் நில்.
விளக்கு பச்சையாக உள்ள ப�ோது,
நாங்கள் கடக்கலாம்,
	கைகளைக் க�ோர்த்தபடி, கைகளைக் க�ோர்த்தபடி.
மூலையில்.
மூலையில்.
நாம் இடதுபக்கம் பார்க்கிறோம்.
	பின் நாம் வலதுபக்கம் பார்க்கிறோம்.
நாம், மீண்டும் இடதுபக்கம் பார்க்கிறோம்,
	பின்னர் நாம் கடக்கலாம்,
	கைகளைக் க�ோர்த்தபடி, கைகளைக் க�ோர்த்தபடி

அசையாமல் நிற்றலும் அசையத் த�ொடங்கலும்
உங்களுக்கு விருப்பமான ப�ோது, சிலவேளைகளில்
ஒரு பிள்ளைக்கு அசையாமல் நிற்பது கடினமாக
இருக்கும். நீங்கள் இந்த விசேடமான ச�ொற்களைச்
ச�ொல்லும் ப�ோது நிற்றல் மற்றும் ஆரம்பித்தலுக்கான
விளையாட்டு ஒன்றை உருவாக்குங்கள். அறைக்குள்
ஒன்றாக நடப்பதன் மூலம் வீட்டில் முதலில் பயிற்சி
செய்யுங்கள். “அசையாமல் நில்!” என நீங்கள்
ச�ொல்லும் ப�ோது நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளையும்
அசையாமல் சிலைகள் ப�ோலப் பாசாங்கு செய்யுங்கள்.
“அசையத் த�ொடங்கு”, என நீங்கள் ச�ொல்லும் ப�ோது
நீங்கள் இருவரும் மீண்டும் அசையத் த�ொடங்கலாம்.
இந்த விளையாட்டின் ப�ோது, உங்களுடைய பிள்ளை
விரைவாகச் செயல்படக் கற்றுக்கொள்வான்.
வெளியில் நீங்கள் நடக்கும் ப�ோது, அவனை
நிறுத்துவதற்கு “அசையாமல் நில்!” என்ற ச�ொல்லை
நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். தான் விளையாடுவதாக
உங்களுடைய பிள்ளை உணரும் ப�ோது, அந்த
விதிகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது அவனுக்கு எளிதாக
இருக்கும்.

SAFETY: Everyday Safety Outdoors – Tamil
இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Safety - Tamil
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பாதுகாப்பு
உங்களுடைய வீட்டை உங்களுடைய பிள்ளைக்குப்
பாதுகாப்பானதாக உருவாக்குங்கள்
இளம் பிள்ளைகளின் அனேகமான காயங்கள்
வீட்டிலேயே ஏற்படுகின்றன. உங்களுடைய வீட்டை
அடிக்கடி பரிச�ோதியுங்கள். எது ஆபத்தானதாக
இருக்கலாம் எனப் பார்ப்பதற்கு, உங்களுடைய
பிள்ளையின் பார்வையில் உங்களுடைய வீட்டைப்
பாருங்கள்.

ஆராய்வதற்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக
உங்களுடைய வீட்டை உருவாக்குங்கள்.
• மேலும் கீழும் வாயில்களால் மாடிப்படிகளைத்
தடைசெய்யுங்கள்.
• மறைப்புக்கள் திரைகளின் வடங்களை குட்டையாக
வெட்டுங்கள். உடுப்புக்களை இறுக்கமாக்க அல்லது
கட்ட உதவும் நூல்க்கயிறுகள் அனைத்தையும்
அகற்றுங்கள். இந்த வடங்கள் பிள்ளைகளைத்
திக்குமுக்காட வைக்கலாம்.
• மருந்துகள், விற்றமின்கள், வீட்டுச் சுத்தமாக்கிகள் மற்றும்
ஆபத்தான இரசாயனப் ப�ொருள்கள் அனைத்தையும்
ஒரு உயரமான அலுமாரியில் பூட்டிவையுங்கள். தீமூட்டி,
நெருப்புக்குச்சிகள், கூர்மையான பொருட்கள் மற்றும்
6 மாதமளவில், உங்களுடைய குழந்தை மிகவும் அதிகமாக
மின்சார உபகரணங்களை உங்களுடைய பிள்ளை எட்ட
அசைய ஆரம்பிப்பான். உங்களுடைய வீட்டிலுள்ள
முடியாதபடி வையுங்கள்.
சாத்தியமான ஆபத்துக்களைத் தேடிப்பார்த்து அவற்றை
• புத்தகஅலுமாரிகள், கனரக உபகரணங்கள், மற்றும்
அகற்றுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை வளர்வதுடன் அதிக
பிற கனரக தளபாடங்கள் அனைத்தையும் சுவருடன்
விடயங்களைச் செய்யக்கூடியவனாக உள்ள ப�ோது ,
வையுங்கள்.
ஆபத்துக்களும் மாறும்.
• மின்சக்தி வெளிச்செல்லும் வழிகளை (outlets)
மூடிவைப்பதுடன் மின் வடங்களைக் கட்டி வையுங்கள்.

	பிள்ளைப் பாதுகாப்பின் மிக
முக்கிய பகுதியாக தடுத்தல்
உள்ளது.

உணவு நேரங்களில் உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
• உங்களுடைய அடுப்பின் பின்பக்க எரிப்பான்களில்
சமையுங்கள். சட்டிகளின் கைப்பிடிகளை உங்களுடைய
பிள்ளையிலிருந்து விலத்தி வையுங்கள்.
• சூடான திரவங்கள் மற்றும் சூடான உணவுகளை
மேசை அல்லது குசினி மேசை விளிம்பிலிருந்து விலத்தி
வையுங்கள்.
• பாதுகாப்புப் பட்டை (belt) ஒன்றுள்ள உயரமான
கதிரை ஒன்றைத் தெரிவு செய்யுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை இருக்கும் ப�ோதெல்லாம் அந்தப் பட்டையைப்
பாவியுங்கள்.
விளையாடும் உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்
• உங்களுடைய பிள்ளையிலிருந்து சிறிய விளையாட்டுப்
ப�ொருள்களையும் ஏனைய சிறிய ப�ொருள்களையும்
விலத்தி வைத்திருங்கள். அவற்றினால் அவனுக்கு
மூச்சுத்திணறல் ஏற்படலாம்.

• உங்களுடைய பிள்ளையின் விளையாட்டுப்

ப�ொருள்களின் அளவைப் பரிச�ோதியுங்கள்.
ஒரு விளையாட்டுப் ப�ொருள�ோ அல்லது ஒரு
விளையாட்டுப் ப�ொருளின் ஏதாவது பகுதிய�ோ ஒரு
கழிவறைக் கடதாசிக் குழாயினுள் அடங்கக் கூடியதாக
இருந்தால், 3 வயதுக்கு முன் உங்களுடைய பிள்ளை
விளையாடுவதற்கு வேண்டிய அளவை விட அது மிகவும்
சிறியதாகும். உங்களுடைய பிள்ளையின் வயதுக்கேற்ற
விளையாட்டுப் ப�ொருள்களைத் தெரிவுசெய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையைச் சுத்தமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருங்கள்
• உங்களுடைய பிள்ளை தண்ணீரினுள் அல்லது
தண்ணீருக்குக் கிட்ட உள்ள ப�ோது, உங்களுடைய
கையை நீட்டி அவனைத் த�ொட முடியும் என்பதை
எப்போதும் உறுதிசெய்து க�ொள்ளுங்கள். ஏதாவது
காரணத்துக்காக அந்த அறையை விட்டு நீங்கள் விலக
வேண்டியிருந்தால், உங்களுடைய பிள்ளையையும்
உங்களுடன் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.
• குளிக்கும் ப�ோது, ஓரிரு செக்கன்களுக்கேனும்
ஒரு பிள்ளையைத் தனியே விடுவது ஒருப�ோதும்
பாதுகாப்பானதாகாது.
• அவளுடைய சிறுநீர், மலம் கழிப்பதற்கான துணியை
அல்லது உடுப்பை ஒரு மேசையில் வைத்து மாற்றும்
ப�ோது உங்களுடைய குழந்தையின் மீது ஒரு கையை
எப்போதும் வைத்திருங்கள்.
தூங்கும் உங்களுடைய குழந்தையைப் பாதுகாப்பாக
வைத்திருங்கள்.
• எப்போதும், இரவிலும் குட்டித்தூக்கம் ப�ோடும்
ப�ோதும் உங்களுடைய குழந்தையை தனது முதுகில்
தூங்க வையுங்கள். ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்களுடைய
குழந்தையை முதுகில் படுக்க வையுங்கள்.
• நடைமுறையிலுள்ள கனடியப் பாதுகாப்பு
விதிகளுக்கேற்ற ஒரு த�ொட்டிலை மட்டும் பாவியுங்கள்.
த�ொட்டிலுக்கான மெத்தை த�ொட்டிலின் உள்ளே
இறுக்கமாகப் ப�ொருந்த வேண்டும். அளவாகப்
ப�ொருந்தும் விரிப்பை மட்டும் பாவியுங்கள்.
விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள் மற்றும் தளர்வான
படுக்கைப் ப�ொருள்களைத் த�ொட்டிலிலிருந்து விலத்தி
வையுங்கள். மேலதிகமான எதுவும் காயம் மற்றும்
மூச்சுத்திணறல் ஆபத்துகளை அதிகரிக்கலாம்.

• முதல் 6 மாதங்களுக்கு உங்களுடைய குழந்தையை

உங்களுடைய அறையிலுள்ள ஒரு த�ொட்டிலில்
தூங்க வையுங்கள். த�ொட்டிலுக்குப் பக்கத்திலுள்ள
வேறான ஒரு கட்டிலில் அல்லது ஒரு மெத்தையில்
நீங்கள் படுக்கலாம். கட்டில், ஓய்விருக்கை அல்லது
மெத்தை ப�ோன்ற படுக்குமிடங்களில் உங்களுடைய
குழந்தையுடன் சேர்ந்து படுப்பது பாதுகாப்பற்றது.
படுக்கையைப் பகிரல் திடீரெனக் குழந்தை இறத்தல்
(SIDS) மற்றும் மூச்சுத்திணறலுடன் த�ொடர்புள்ளதாக
இருக்கின்றது.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
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பாதுகாப்பு
உங்களுடைய வீட்டை உங்களுடைய பிள்ளைக்குப்
பாதுகாப்பானதாக உருவாக்குங்கள்
இளம் பிள்ளைகளின் அனேகமான காயங்கள்
வீட்டிலேயே ஏற்படுகின்றன. உங்களுடைய வீட்டை
அடிக்கடி பரிச�ோதியுங்கள். எது ஆபத்தானதாக
இருக்கலாம் எனப் பார்ப்பதற்கு, உங்களுடைய
பிள்ளையின் பார்வையில் உங்களுடைய வீட்டைப்
பாருங்கள்.

ஆராய்வதற்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக
உங்களுடைய வீட்டை உருவாக்குங்கள்.
• மேலும் கீழும் வாயில்களால் மாடிப்படிகளைத்
தடைசெய்யுங்கள்.
• மறைப்புக்கள் திரைகளின் வடங்களை குட்டையாக
வெட்டுங்கள். உடுப்புக்களை இறுக்கமாக்க அல்லது
கட்ட உதவும் நூல்க்கயிறுகள் அனைத்தையும்
அகற்றுங்கள். இந்த வடங்கள் பிள்ளைகளைத்
திக்குமுக்காட வைக்கலாம்.
• மருந்துகள், விற்றமின்கள், வீட்டுச் சுத்தமாக்கிகள் மற்றும்
ஆபத்தான இரசாயனப் ப�ொருள்கள் அனைத்தையும்
ஒரு உயரமான அலுமாரியில் பூட்டிவையுங்கள். தீமூட்டி,
நெருப்புக்குச்சிகள், கூர்மையான பொருட்கள் மற்றும்
6 மாதமளவில், உங்களுடைய குழந்தை மிகவும் அதிகமாக
மின்சார உபகரணங்களை உங்களுடைய பிள்ளை எட்ட
அசைய ஆரம்பிப்பான். உங்களுடைய வீட்டிலுள்ள
முடியாதபடி வையுங்கள்.
சாத்தியமான ஆபத்துக்களைத் தேடிப்பார்த்து அவற்றை
• புத்தகஅலுமாரிகள், கனரக உபகரணங்கள், மற்றும்
அகற்றுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை வளர்வதுடன் அதிக
பிற கனரக தளபாடங்கள் அனைத்தையும் சுவருடன்
விடயங்களைச் செய்யக்கூடியவனாக உள்ள ப�ோது ,
வையுங்கள்.
ஆபத்துக்களும் மாறும்.
• மின்சக்தி வெளிச்செல்லும் வழிகளை (outlets)
மூடிவைப்பதுடன் மின் வடங்களைக் கட்டி வையுங்கள்.

	பிள்ளைப் பாதுகாப்பின் மிக
முக்கிய பகுதியாக தடுத்தல்
உள்ளது.

உணவு நேரங்களில் உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
• உங்களுடைய அடுப்பின் பின்பக்க எரிப்பான்களில்
சமையுங்கள். சட்டிகளின் கைப்பிடிகளை உங்களுடைய
பிள்ளையிலிருந்து விலத்தி வையுங்கள்.
• சூடான திரவங்கள் மற்றும் சூடான உணவுகளை
மேசை அல்லது குசினி மேசை விளிம்பிலிருந்து விலத்தி
வையுங்கள்.
• பாதுகாப்புப் பட்டை (belt) ஒன்றுள்ள உயரமான
கதிரை ஒன்றைத் தெரிவு செய்யுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை இருக்கும் ப�ோதெல்லாம் அந்தப் பட்டையைப்
பாவியுங்கள்.
விளையாடும் உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்
• உங்களுடைய பிள்ளையிலிருந்து சிறிய விளையாட்டுப்
ப�ொருள்களையும் ஏனைய சிறிய ப�ொருள்களையும்
விலத்தி வைத்திருங்கள். அவற்றினால் அவனுக்கு
மூச்சுத்திணறல் ஏற்படலாம்.
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• உங்களுடைய பிள்ளையின் விளையாட்டுப்

ப�ொருள்களின் அளவைப் பரிச�ோதியுங்கள்.
ஒரு விளையாட்டுப் ப�ொருள�ோ அல்லது ஒரு
விளையாட்டுப் ப�ொருளின் ஏதாவது பகுதிய�ோ ஒரு
கழிவறைக் கடதாசிக் குழாயினுள் அடங்கக் கூடியதாக
இருந்தால், 3 வயதுக்கு முன் உங்களுடைய பிள்ளை
விளையாடுவதற்கு வேண்டிய அளவை விட அது மிகவும்
சிறியதாகும். உங்களுடைய பிள்ளையின் வயதுக்கேற்ற
விளையாட்டுப் ப�ொருள்களைத் தெரிவுசெய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையைச் சுத்தமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருங்கள்
• உங்களுடைய பிள்ளை தண்ணீரினுள் அல்லது
தண்ணீருக்குக் கிட்ட உள்ள ப�ோது, உங்களுடைய
கையை நீட்டி அவனைத் த�ொட முடியும் என்பதை
எப்போதும் உறுதிசெய்து க�ொள்ளுங்கள். ஏதாவது
காரணத்துக்காக அந்த அறையை விட்டு நீங்கள் விலக
வேண்டியிருந்தால், உங்களுடைய பிள்ளையையும்
உங்களுடன் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.
• குளிக்கும் ப�ோது, ஓரிரு செக்கன்களுக்கேனும்
ஒரு பிள்ளையைத் தனியே விடுவது ஒருப�ோதும்
பாதுகாப்பானதாகாது.
• அவளுடைய சிறுநீர், மலம் கழிப்பதற்கான துணியை
அல்லது உடுப்பை ஒரு மேசையில் வைத்து மாற்றும்
ப�ோது உங்களுடைய குழந்தையின் மீது ஒரு கையை
எப்போதும் வைத்திருங்கள்.
தூங்கும் உங்களுடைய குழந்தையைப் பாதுகாப்பாக
வைத்திருங்கள்.
• எப்போதும், இரவிலும் குட்டித்தூக்கம் ப�ோடும்
ப�ோதும் உங்களுடைய குழந்தையை தனது முதுகில்
தூங்க வையுங்கள். ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்களுடைய
குழந்தையை முதுகில் படுக்க வையுங்கள்.
• நடைமுறையிலுள்ள கனடியப் பாதுகாப்பு
விதிகளுக்கேற்ற ஒரு த�ொட்டிலை மட்டும் பாவியுங்கள்.
த�ொட்டிலுக்கான மெத்தை த�ொட்டிலின் உள்ளே
இறுக்கமாகப் ப�ொருந்த வேண்டும். அளவாகப்
ப�ொருந்தும் விரிப்பை மட்டும் பாவியுங்கள்.
விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள் மற்றும் தளர்வான
படுக்கைப் ப�ொருள்களைத் த�ொட்டிலிலிருந்து விலத்தி
வையுங்கள். மேலதிகமான எதுவும் காயம் மற்றும்
மூச்சுத்திணறல் ஆபத்துகளை அதிகரிக்கலாம்.

• முதல் 6 மாதங்களுக்கு உங்களுடைய குழந்தையை

உங்களுடைய அறையிலுள்ள ஒரு த�ொட்டிலில்
தூங்க வையுங்கள். த�ொட்டிலுக்குப் பக்கத்திலுள்ள
வேறான ஒரு கட்டிலில் அல்லது ஒரு மெத்தையில்
நீங்கள் படுக்கலாம். கட்டில், ஓய்விருக்கை அல்லது
மெத்தை ப�ோன்ற படுக்குமிடங்களில் உங்களுடைய
குழந்தையுடன் சேர்ந்து படுப்பது பாதுகாப்பற்றது.
படுக்கையைப் பகிரல் திடீரெனக் குழந்தை இறத்தல்
(SIDS) மற்றும் மூச்சுத்திணறலுடன் த�ொடர்புள்ளதாக
இருக்கின்றது.
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பாதுகாப்பு
பிள்ளைகளுக்கான பாதுகாப்பான
தயாரிப்புக்களைத் தெரிவுசெய்தல்
குழந்தைகளுக்கான தளபாடங்கள் மற்றும்
பிள்ளைகளுக்கான தயாரிப்புக்கள் அனைத்தும்
கனடியப் பாதுகாப்புத் தரங்களுக்கு ஏற்றவையாக
இருக்க வேண்டும்.
ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஏதாவது பிழையை
தயாரிப்பு ஒன்றை உருவாக்கும் நிறுவனம்
கண்டுபிடித்தால் அந்தத் தயாரிப்பு மீளஅழைக்கப்படும்.
மீளஅழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கான தயாரிப்புக்கள்
பற்றி அறிய உடல்நலக் கனடாவின் நுகர்வோர்
தயாரிப்புப் பாதுகாப்பைத் தொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்.
ஒரு தயாரிப்புக் குறித்து உங்களுக்கு ஆட்சேபனை
இருந்தால், அதை உருவாக்கிய நிறுவனத்தை
அழையுங்கள் அல்லது அவர்களுடைய
இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடுங்கள்.

ஒரு தயாரிப்புக் குறித்து
உங்களுக்கு ஆட்சேபனை
இருந்தால், அதை உருவாக்கிய
நிறுவனத்தை அழையுங்கள்
அல்லது அவர்களுடைய
இணையத்தளத்தைப்
பார்வையிடுங்கள்.

த�ொட்டில்கள்

• 1986 க்கு முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட எந்தத்

த�ொட்டிலையும் பாவிக்காதீர்கள்.
• த�ொட்டில் நல்ல நிலைமையில் இருக்க வேண்டும்,
தளர்ந்த, தவறவிடப்பட்ட, உடைந்த பகுதிகள் இருக்கக்
கூடாது.
• த�ொட்டிலுக்கான மெத்தை, த�ொட்டிலின் உள்ளே
இறுக்கமாகப் ப�ொருந்த வேண்டும். த�ொட்டிலின்
ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் மெத்தைக்கும் இடையில்
உங்களுடைய ஒரு விரலுக்கு மட்டுமே இடம் இருக்க
வேண்டும்.

Playpens
• வலையில் சிறிய துளைகளுள்ள ஒரு playpenஐப்
பாவியுங்கள்.

• அதனுடன் வழங்கப்பட்ட மெத்தையுடன் மட்டுமே
playpen பாவிக்கப்ப்பட வேண்டும். மேலதிகமான

இன்னொரு மெத்தை, பெரிய விளையாட்டுப்
ப�ொருள்கள், ப�ோர்வைகள் ப�ோன்றவற்றைப்
playpen க்குள் ப�ோடாதீர்கள். Playpen ஒன்றை, ஒரு
த�ொட்டிலாகப் பாவிக்காதீர்கள்.

குழந்தை வாயில்கள்
• எந்த மாடிப் படிக்கட்டினதும் மேல் பகுதியில் ஒரு
குழந்தை வாயிலைப் (baby gate) ப�ொருத்துவதற்குத்
திருகாணிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். மாடிப்படியின்
கீழும் கதவுவழிகளுக்கும் ஒரு அழுத்த வாயிலைப்
(pressure gate) பயன்படுத்துங்கள். எப்போதும்
வாயில்களைப் பூட்டிவையுங்கள்.
• வாயிலின் துவாரங்கள், உங்கள் பிள்ளையின் தலை
அல்லது உடல் அதற்குள் ப�ோக முடியாத அளவுக்கு
மிகச் சிறிதாக இருக்க வேண்டும்.
உயரமானகதிரைகள்
• பாதுகாப்புப் பட்டை (belt) ஒன்றுள்ள உயரமான
கதிரை ஒன்றைத் தெரிவுசெய்யுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை இருக்கும் ப�ோதெல்லாம் அந்தப் பட்டையைப்
பாவியுங்கள்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்

• சட்டத்துடன் உறுதியாக உணவுத் தட்டு

இணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் சிறிய
விரல்களைக் கிள்ளக் கூடிய எந்தப் பகுதிகளும்
இல்லாமலிருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
தள்ளுவண்டிகள்

• உறுதியான தள்ளுவண்டி ஒன்றைத் தெரிவு

செய்யுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளையின் நிறைக்கும்
உயரத்துக்குமான அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுங்கள்.
• பாதுகாப்புப் பட்டை ஒன்றுள்ள தள்ளுவண்டியை
எப்போதும் பயன்படுத்துங்கள். தள்ளுவண்டியில்
உங்களுடைய பிள்ளை இருக்கும் ப�ோதெல்லாம் நீங்கள்
பட்டையைப் பாவிப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
• தள்ளுவண்டியின் தடுப்புக்கள் நன்கு வேலை
செய்யவதை உறுதிப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையைத் தள்ளுவண்டியில் இருத்தும் ப�ோதும்,
வெளியில் எடுக்கும் ப�ோதும் தடுப்புக்களைப்
பாவியுங்கள்.
குழந்தை காவிகள் மற்றும் மென்மையான காவிகள்

• காவிகளில் ஏதாவது கிழிவுகள், கிழிந்த பட்டைகள்

அல்லது உடைந்த பகுதிகள் இருக்கின்றதா எனப்
பரிச�ோதியுங்கள்.
• காவிகளில் உங்களுடைய குழந்தை இருக்கும் ப�ோது
அடிக்கடி பரிச�ோதியுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
இலகுவாகச் சுவாசிப்பதற்காக அவளின் நிலையைச்
சரிசெய்யுங்கள்.
குழந்தை நடைபயிலிகள்

• குழந்தை நடைபயிலிகளைப் (walkers) பாவிக்காதீர்கள்.
மாடிப்படிகளில் ஒரு குழந்தை விழுவதற்கு அவை
காரணமாகலாம். எவராவது குழந்தை நடைபயிலிகளை
கனடாவில் விற்பனை செய்வது சட்ட விர�ோதமானது.

ம�ோட்டார் வாகன இருக்கைகள்
• உங்களுடைய பிள்ளையின் உயரத்துக்கும் நிறைக்கும்
ஏற்றதாகவும் உங்களுடைய வாகனத்தில் சரியாகப்
ப�ொருத்தப்படக் கூடியதாகவும் உள்ள இருக்கையே
சரியான ம�ோட்டார் வாகன இருக்கை ஆகும்.
வாகனம�ொன்றில் ப�ோகும் ஒவ்வொரு நேரமும் அதைப்
பயன்படுத்துங்கள்.

• இன்னொருவர் பாவித்த ம�ோட்டார் வாகன

இருக்கையை வாங்கும்போது கவனமாக இருங்கள்.
அது காலாவாதியாகவில்லை என்பதையும்
ஒரு விபத்தில் இருந்ததில்லை என்பதையும்
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
இன்னொருவர் பாவித்த ப�ொருள்கள்

• இன்னொருவர் பாவித்த ப�ொருள்களை வாங்குவதால்

பணத்தை நீங்கள் சேமிக்க முடியும், ஆனால் கவனமாக
இருங்கள். வாங்குவதற்கு முன்னர், அந்தப் ப�ொருளில்
கீழ்வருவனவற்றைக் கவனமாகப் பரிச�ோதியுங்கள்
� சேதம் அல்லது வெடிப்பு
• பகுதிகள் இல்லாமலிருத்தல் அல்லது தளர்வான
பாகங்கள்
• அறிவுறுத்தல்கள் இல்லாமலிருத்தல்
• கனடியப் பாதுகாப்புத் தரங்களுக்கு ஏற்றதாக
இல்லாததால் தடைசெய்யப்பட்டிருத்தல் அல்லது
மீளஅழைக்கப்பட்டிருத்தல்

உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Safety - Tamil
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பாதுகாப்பு
பிள்ளைகளுக்கான பாதுகாப்பான
தயாரிப்புக்களைத் தெரிவுசெய்தல்
குழந்தைகளுக்கான தளபாடங்கள் மற்றும்
பிள்ளைகளுக்கான தயாரிப்புக்கள் அனைத்தும்
கனடியப் பாதுகாப்புத் தரங்களுக்கு ஏற்றவையாக
இருக்க வேண்டும்.
ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஏதாவது பிழையை
தயாரிப்பு ஒன்றை உருவாக்கும் நிறுவனம்
கண்டுபிடித்தால் அந்தத் தயாரிப்பு மீளஅழைக்கப்படும்.
மீளஅழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கான தயாரிப்புக்கள்
பற்றி அறிய உடல்நலக் கனடாவின் நுகர்வோர்
தயாரிப்புப் பாதுகாப்பைத் தொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்.
ஒரு தயாரிப்புக் குறித்து உங்களுக்கு ஆட்சேபனை
இருந்தால், அதை உருவாக்கிய நிறுவனத்தை
அழையுங்கள் அல்லது அவர்களுடைய
இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடுங்கள்.

ஒரு தயாரிப்புக் குறித்து
உங்களுக்கு ஆட்சேபனை
இருந்தால், அதை உருவாக்கிய
நிறுவனத்தை அழையுங்கள்
அல்லது அவர்களுடைய
இணையத்தளத்தைப்
பார்வையிடுங்கள்.

த�ொட்டில்கள்

• 1986 க்கு முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட எந்தத்

த�ொட்டிலையும் பாவிக்காதீர்கள்.
• த�ொட்டில் நல்ல நிலைமையில் இருக்க வேண்டும்,
தளர்ந்த, தவறவிடப்பட்ட, உடைந்த பகுதிகள் இருக்கக்
கூடாது.
• த�ொட்டிலுக்கான மெத்தை, த�ொட்டிலின் உள்ளே
இறுக்கமாகப் ப�ொருந்த வேண்டும். த�ொட்டிலின்
ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் மெத்தைக்கும் இடையில்
உங்களுடைய ஒரு விரலுக்கு மட்டுமே இடம் இருக்க
வேண்டும்.

Playpens
• வலையில் சிறிய துளைகளுள்ள ஒரு playpenஐப்
பாவியுங்கள்.

• அதனுடன் வழங்கப்பட்ட மெத்தையுடன் மட்டுமே
playpen பாவிக்கப்ப்பட வேண்டும். மேலதிகமான

இன்னொரு மெத்தை, பெரிய விளையாட்டுப்
ப�ொருள்கள், ப�ோர்வைகள் ப�ோன்றவற்றைப்
playpen க்குள் ப�ோடாதீர்கள். Playpen ஒன்றை, ஒரு
த�ொட்டிலாகப் பாவிக்காதீர்கள்.

குழந்தை வாயில்கள்
• எந்த மாடிப் படிக்கட்டினதும் மேல் பகுதியில் ஒரு
குழந்தை வாயிலைப் (baby gate) ப�ொருத்துவதற்குத்
திருகாணிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். மாடிப்படியின்
கீழும் கதவுவழிகளுக்கும் ஒரு அழுத்த வாயிலைப்
(pressure gate) பயன்படுத்துங்கள். எப்போதும்
வாயில்களைப் பூட்டிவையுங்கள்.
• வாயிலின் துவாரங்கள், உங்கள் பிள்ளையின் தலை
அல்லது உடல் அதற்குள் ப�ோக முடியாத அளவுக்கு
மிகச் சிறிதாக இருக்க வேண்டும்.
உயரமானகதிரைகள்
• பாதுகாப்புப் பட்டை (belt) ஒன்றுள்ள உயரமான
கதிரை ஒன்றைத் தெரிவுசெய்யுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை இருக்கும் ப�ோதெல்லாம் அந்தப் பட்டையைப்
பாவியுங்கள்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்

• சட்டத்துடன் உறுதியாக உணவுத் தட்டு

இணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் சிறிய
விரல்களைக் கிள்ளக் கூடிய எந்தப் பகுதிகளும்
இல்லாமலிருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
தள்ளுவண்டிகள்

• உறுதியான தள்ளுவண்டி ஒன்றைத் தெரிவு

செய்யுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளையின் நிறைக்கும்
உயரத்துக்குமான அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுங்கள்.
• பாதுகாப்புப் பட்டை ஒன்றுள்ள தள்ளுவண்டியை
எப்போதும் பயன்படுத்துங்கள். தள்ளுவண்டியில்
உங்களுடைய பிள்ளை இருக்கும் ப�ோதெல்லாம் நீங்கள்
பட்டையைப் பாவிப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
• தள்ளுவண்டியின் தடுப்புக்கள் நன்கு வேலை
செய்யவதை உறுதிப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையைத் தள்ளுவண்டியில் இருத்தும் ப�ோதும்,
வெளியில் எடுக்கும் ப�ோதும் தடுப்புக்களைப்
பாவியுங்கள்.
குழந்தை காவிகள் மற்றும் மென்மையான காவிகள்

• காவிகளில் ஏதாவது கிழிவுகள், கிழிந்த பட்டைகள்

அல்லது உடைந்த பகுதிகள் இருக்கின்றதா எனப்
பரிச�ோதியுங்கள்.
• காவிகளில் உங்களுடைய குழந்தை இருக்கும் ப�ோது
அடிக்கடி பரிச�ோதியுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
இலகுவாகச் சுவாசிப்பதற்காக அவளின் நிலையைச்
சரிசெய்யுங்கள்.
குழந்தை நடைபயிலிகள்

• குழந்தை நடைபயிலிகளைப் (walkers) பாவிக்காதீர்கள்.
மாடிப்படிகளில் ஒரு குழந்தை விழுவதற்கு அவை
காரணமாகலாம். எவராவது குழந்தை நடைபயிலிகளை
கனடாவில் விற்பனை செய்வது சட்ட விர�ோதமானது.

ம�ோட்டார் வாகன இருக்கைகள்
• உங்களுடைய பிள்ளையின் உயரத்துக்கும் நிறைக்கும்
ஏற்றதாகவும் உங்களுடைய வாகனத்தில் சரியாகப்
ப�ொருத்தப்படக் கூடியதாகவும் உள்ள இருக்கையே
சரியான ம�ோட்டார் வாகன இருக்கை ஆகும்.
வாகனம�ொன்றில் ப�ோகும் ஒவ்வொரு நேரமும் அதைப்
பயன்படுத்துங்கள்.
SAFETY: Choosing Safe Children’s Products – Tamil

• இன்னொருவர் பாவித்த ம�ோட்டார் வாகன

இருக்கையை வாங்கும்போது கவனமாக இருங்கள்.
அது காலாவாதியாகவில்லை என்பதையும்
ஒரு விபத்தில் இருந்ததில்லை என்பதையும்
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
இன்னொருவர் பாவித்த ப�ொருள்கள்

• இன்னொருவர் பாவித்த ப�ொருள்களை வாங்குவதால்

பணத்தை நீங்கள் சேமிக்க முடியும், ஆனால் கவனமாக
இருங்கள். வாங்குவதற்கு முன்னர், அந்தப் ப�ொருளில்
கீழ்வருவனவற்றைக் கவனமாகப் பரிச�ோதியுங்கள்
� சேதம் அல்லது வெடிப்பு
• பகுதிகள் இல்லாமலிருத்தல் அல்லது தளர்வான
பாகங்கள்
• அறிவுறுத்தல்கள் இல்லாமலிருத்தல்
• கனடியப் பாதுகாப்புத் தரங்களுக்கு ஏற்றதாக
இல்லாததால் தடைசெய்யப்பட்டிருத்தல் அல்லது
மீளஅழைக்கப்பட்டிருத்தல்

உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Safety - Tamil
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பாதுகாப்பு
பிள்ளைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு ஏன்
வளர்ந்தோர்கள் தேவை?
பிள்ளைகள் சுறுசுறுப்பாக இருக்க விரும்புகிறார்கள்
அத்துடன் அது அவர்களுக்குத் தேவை. அவர்கள்
கற்றுக்கொள்ளவும் வளரவும் வேண்டுமானால் அவர்கள்
ஆராய வேண்டும்.
எப்போதும் பாதுகாப்பாக இருக்காத ஒரு உலகத்தில்
பிள்ளைகள் வாழ்கின்றார்கள். அனேகமான
ப�ொது விடயங்கள் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பைக்
கருத்தில் க�ொண்டு உருவாக்கப்படவில்லை. அவை
வளர்ந்தோருக்குப் பாதுகாப்பானவை ஆனால்
பிள்ளைகளுக்குப் பாதுகாப்பானவை அல்ல.
பிள்ளைகள் வேகமாக வளர்வதுடன் வேகமாக
மாற்றமடைகிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் புதிய
மற்றும் மாறுபட்ட திறன்களைக் கற்கிறார்கள். அவர்கள்
புதிய திறன்களைப் பயிற்சி செய்யும் ப�ோது அவர்களுக்கு
மேலதிக பாதுகாப்புத் தேவை.

உங்களுடைய பிள்ளை
காயப்பட்டுப் ப�ோவதற்கு ஒரே
ஒரு செக்கன் மட்டுமே எடுக்கும்.
பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதற்கு உங்களுடைய
உதவி தேவை.

உங்களுடைய பிள்ளையின் விருத்தியைக் கூர்ந்து
கவனியுங்கள். அவள் ஏதாவது புதிதாகச் செய்ய
ஆரம்பிக்கும் ப�ோது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக
இருக்கலாம். அவளால் என்ன செய்ய முடியும் மற்றும்
ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எதை எதிர்பார்க்கலாம்
என்பன உங்களுக்குத் தெரியும் ப�ோது பாரதூரமான
காயங்களைத் தடுக்க நீங்கள் உதவ முடியும்.
வேடிக்கையானது எது, ஆபத்தானது எது
என்பதைப் பிள்ளைகள் எப்போதும் அறிந்திருக்க
மாட்டார்கள். வளர்ந்தோரைப் ப�ோல பிள்ளைகள்
சிந்திப்பதுமில்லை செயற்படுவதுமில்லை. வளர்ந்தோர்
செய்யும் அதே விதத்தில், பிள்ளைகள் ஆபத்துக்கு
எதிர்வினையாற்றுவதில்லை.

உங்களுடைய பிள்ளையைப் பாதுகாப்பாக
வைத்திருப்பதற்கு நீங்கள் செய்யக் கூடியவை
	தயாராக இருங்கள். முன்கூட்டியே சிந்தியுங்கள். நீங்கள்
வெளியே செல்லும் போதும் உங்களுடைய வீட்டிலும்
சாத்தியமான ஆபத்துக்களைத் தேடிப்பாருங்கள்.
உங்களால் முடிந்தால் அந்த ஆபத்துக்களை நீக்குங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை பாதுகாப்பாக
விளையாடுவதற்காக உங்களுடைய வீட்டிலுள்ள
ஆபத்தான ப�ொருள்களை அகற்றுங்கள்.
சிலவேளைகளில் வெளியிலுள்ள ஆபத்துக்களை
உங்களால் அகற்ற முடியாது. அங்கே ஆபத்து
இருந்தாலும்கூட உங்களுடைய பிள்ளை பாதுகாப்பாக
இருப்பதற்கு உதவுங்கள். உதாரணத்துக்கு,
வீதியிலுள்ள ம�ோட்டார் வாகனங்கள் எல்லாவற்றையும்
நீங்கள் நிறுத்த முடியாது. ஆனால் நீங்கள் வீதியைக்
கடக்கும் ப�ோது உங்களுடைய பிள்ளையின் கையை
நீங்கள் பிடித்திருக்க முடியும்.
உங்களுடைய பிள்ளை செய்யக்கூடிய புதிய
விடயங்களைக் கவனியுங்கள். ஆபத்தான ஏதாவது
ப�ொருளை உங்களுடைய பிள்ளையால் இப்போது
எட்ட முடியுமா என்பதை அடிக்கடி பரிச�ோதித்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அருகிலே இருங்கள்.
பெற்றோர் அல்லது பராமரிப்பாளர் ஒருவர்
அருகில் இல்லாத ப�ோது அனேகமான காயங்கள்
ஏற்படுகின்றன. ஒரு இளம் பிள்ளை ஆபத்தில் இருக்கும்
ப�ோது, விரைவாக அவளை நெருங்கக் கூடியதாக
அவளுக்கு அருகில் இருங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு 1 வயதை விடக் குறைவாக இருப்பின்,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட த�ொட்டில் அல்லது playpen
ப�ோன்ற ஒரு பாதுகாப்பாக இடத்தில் அவள் இருந்தால்
அன்றி, ஏனைய நேரங்களில் அவளுக்கு மிகவும்
அருகில் இருங்கள்.

பாதுகாப்பாக இருப்பது பற்றி உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு ஆரம்பத்திலேயே கற்பியுங்கள்.
பாதுகாப்பானது எது, பாதுகாப்பற்றது எது என்பது
பற்றி உங்களுடைய பிள்ளையுடன் கதையுங்கள்.
ஆபத்தை எப்படிக் கண்டறிவது என்பதை
உங்களுடைய பிள்ளைக்குக் கற்பியுங்கள்.
ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை உங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக
நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள். உதாரணத்துக்கு,
துவிச்சக்கரவண்டி ஒன்றை ஓடும்போது உங்களுடைய
சிறுபிள்ளையும் தலைக்கவசம் ஒன்றை அணிவதற்குக்
கற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக, நீங்கள் ஒன்றை
அணியுங்கள்.
தற்செயலாக உங்களுடைய பிள்ளை
காயப்பட்டுவிட்டால் தயாராக இருங்கள்.
உங்களுடைய வீட்டிலும் உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பராமரிப்பவர்களின் வீடுகளிலும் முதலுதவிப் பெட்டி
ஒன்றை வைத்திருங்கள். முதலுதவி மற்றும் CPR ல்
(இதய இயக்க மீட்பு சுவாசம்) இற்றைப்படுத்தப்பட்ட
பயிற்சி எடுங்கள். அவசரகாலத் த�ொலைபேசி
இலக்கங்களின் பட்டியல் ஒன்றை உருவாக்குவதுடன்
அந்தப் பட்டியலைத் த�ொலைபேசிக்குப் பக்கத்தில்
வைத்திருங்கள். நச்சுக் கட்டுபாட்டு மையத்தின்
இலக்கத்தையும் உள்ளடக்குங்கள்.
அருகில் இருங்கள்.
பாரதூரமான காயங்களைத் தடுப்பதற்குச் சிறந்த வழி
உங்களுடைய பிள்ளையை மேற்பார்வை செய்வதாகும்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
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பாதுகாப்பு
பிள்ளைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு ஏன்
வளர்ந்தோர்கள் தேவை?
பிள்ளைகள் சுறுசுறுப்பாக இருக்க விரும்புகிறார்கள்
அத்துடன் அது அவர்களுக்குத் தேவை. அவர்கள்
கற்றுக்கொள்ளவும் வளரவும் வேண்டுமானால் அவர்கள்
ஆராய வேண்டும்.
எப்போதும் பாதுகாப்பாக இருக்காத ஒரு உலகத்தில்
பிள்ளைகள் வாழ்கின்றார்கள். அனேகமான
ப�ொது விடயங்கள் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பைக்
கருத்தில் க�ொண்டு உருவாக்கப்படவில்லை. அவை
வளர்ந்தோருக்குப் பாதுகாப்பானவை ஆனால்
பிள்ளைகளுக்குப் பாதுகாப்பானவை அல்ல.
பிள்ளைகள் வேகமாக வளர்வதுடன் வேகமாக
மாற்றமடைகிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் புதிய
மற்றும் மாறுபட்ட திறன்களைக் கற்கிறார்கள். அவர்கள்
புதிய திறன்களைப் பயிற்சி செய்யும் ப�ோது அவர்களுக்கு
மேலதிக பாதுகாப்புத் தேவை.

உங்களுடைய பிள்ளை
காயப்பட்டுப் ப�ோவதற்கு ஒரே
ஒரு செக்கன் மட்டுமே எடுக்கும்.
பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதற்கு உங்களுடைய
உதவி தேவை.

உங்களுடைய பிள்ளையின் விருத்தியைக் கூர்ந்து
கவனியுங்கள். அவள் ஏதாவது புதிதாகச் செய்ய
ஆரம்பிக்கும் ப�ோது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக
இருக்கலாம். அவளால் என்ன செய்ய முடியும் மற்றும்
ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எதை எதிர்பார்க்கலாம்
என்பன உங்களுக்குத் தெரியும் ப�ோது பாரதூரமான
காயங்களைத் தடுக்க நீங்கள் உதவ முடியும்.
வேடிக்கையானது எது, ஆபத்தானது எது
என்பதைப் பிள்ளைகள் எப்போதும் அறிந்திருக்க
மாட்டார்கள். வளர்ந்தோரைப் ப�ோல பிள்ளைகள்
சிந்திப்பதுமில்லை செயற்படுவதுமில்லை. வளர்ந்தோர்
செய்யும் அதே விதத்தில், பிள்ளைகள் ஆபத்துக்கு
எதிர்வினையாற்றுவதில்லை.

உங்களுடைய பிள்ளையைப் பாதுகாப்பாக
வைத்திருப்பதற்கு நீங்கள் செய்யக் கூடியவை
	தயாராக இருங்கள். முன்கூட்டியே சிந்தியுங்கள். நீங்கள்
வெளியே செல்லும் போதும் உங்களுடைய வீட்டிலும்
சாத்தியமான ஆபத்துக்களைத் தேடிப்பாருங்கள்.
உங்களால் முடிந்தால் அந்த ஆபத்துக்களை நீக்குங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை பாதுகாப்பாக
விளையாடுவதற்காக உங்களுடைய வீட்டிலுள்ள
ஆபத்தான ப�ொருள்களை அகற்றுங்கள்.
சிலவேளைகளில் வெளியிலுள்ள ஆபத்துக்களை
உங்களால் அகற்ற முடியாது. அங்கே ஆபத்து
இருந்தாலும்கூட உங்களுடைய பிள்ளை பாதுகாப்பாக
இருப்பதற்கு உதவுங்கள். உதாரணத்துக்கு,
வீதியிலுள்ள ம�ோட்டார் வாகனங்கள் எல்லாவற்றையும்
நீங்கள் நிறுத்த முடியாது. ஆனால் நீங்கள் வீதியைக்
கடக்கும் ப�ோது உங்களுடைய பிள்ளையின் கையை
நீங்கள் பிடித்திருக்க முடியும்.
உங்களுடைய பிள்ளை செய்யக்கூடிய புதிய
விடயங்களைக் கவனியுங்கள். ஆபத்தான ஏதாவது
ப�ொருளை உங்களுடைய பிள்ளையால் இப்போது
எட்ட முடியுமா என்பதை அடிக்கடி பரிச�ோதித்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அருகிலே இருங்கள்.
பெற்றோர் அல்லது பராமரிப்பாளர் ஒருவர்
அருகில் இல்லாத ப�ோது அனேகமான காயங்கள்
ஏற்படுகின்றன. ஒரு இளம் பிள்ளை ஆபத்தில் இருக்கும்
ப�ோது, விரைவாக அவளை நெருங்கக் கூடியதாக
அவளுக்கு அருகில் இருங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு 1 வயதை விடக் குறைவாக இருப்பின்,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட த�ொட்டில் அல்லது playpen
ப�ோன்ற ஒரு பாதுகாப்பாக இடத்தில் அவள் இருந்தால்
அன்றி, ஏனைய நேரங்களில் அவளுக்கு மிகவும்
அருகில் இருங்கள்.

பாதுகாப்பாக இருப்பது பற்றி உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு ஆரம்பத்திலேயே கற்பியுங்கள்.
பாதுகாப்பானது எது, பாதுகாப்பற்றது எது என்பது
பற்றி உங்களுடைய பிள்ளையுடன் கதையுங்கள்.
ஆபத்தை எப்படிக் கண்டறிவது என்பதை
உங்களுடைய பிள்ளைக்குக் கற்பியுங்கள்.
ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை உங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக
நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள். உதாரணத்துக்கு,
துவிச்சக்கரவண்டி ஒன்றை ஓடும்போது உங்களுடைய
சிறுபிள்ளையும் தலைக்கவசம் ஒன்றை அணிவதற்குக்
கற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக, நீங்கள் ஒன்றை
அணியுங்கள்.
தற்செயலாக உங்களுடைய பிள்ளை
காயப்பட்டுவிட்டால் தயாராக இருங்கள்.
உங்களுடைய வீட்டிலும் உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பராமரிப்பவர்களின் வீடுகளிலும் முதலுதவிப் பெட்டி
ஒன்றை வைத்திருங்கள். முதலுதவி மற்றும் CPR ல்
(இதய இயக்க மீட்பு சுவாசம்) இற்றைப்படுத்தப்பட்ட
பயிற்சி எடுங்கள். அவசரகாலத் த�ொலைபேசி
இலக்கங்களின் பட்டியல் ஒன்றை உருவாக்குவதுடன்
அந்தப் பட்டியலைத் த�ொலைபேசிக்குப் பக்கத்தில்
வைத்திருங்கள். நச்சுக் கட்டுபாட்டு மையத்தின்
இலக்கத்தையும் உள்ளடக்குங்கள்.
அருகில் இருங்கள்.
பாரதூரமான காயங்களைத் தடுப்பதற்குச் சிறந்த வழி
உங்களுடைய பிள்ளையை மேற்பார்வை செய்வதாகும்.
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