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  The real wealth of the country is 
made up of men, of children and of 
future generations. It is this which 
constitutes the real treasure.

H.H. SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN
”
”



Children are a precious treasure and the future of our 
country. It is imperative that we look after them at all times.

Islamic Sharia law places great importance on caring for children as 
individuals and as part of a community. We must leave nothing to 
chance and always put them first.

It is a priority as a parent or a caregiver, to protect children from 
possible danger and injury -- both of which could physically and 
psychologically affect a child›s development and future life. 



Facts

EVERY
30 SECONDS

Around the world a child dies 
from a preventable injury

That is almost 
3,000 children each day. 

In Abu Dhabi, injuries are one of the 
leading cause of death in children.

0  -  17  years 4 - 17  years 

Among children 0 - 17 years old, injuries are # 3 cause 
of death.  One in six children's deaths (14.1 %)  
are due to injuries.

As a child grows (4 - 17)  years old , injuries become  
the # 1 cause of death. More than 1 in three children's 
deaths (40.7 %) is caused by preventable injuries.
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But this is just the tip of the iceberg...

Children have special features that make them prone to suffering injuries:

What puts children at a high risk of injuries?

• Large heads in proportion to the rest of their body, 
making them imbalanced, particularly when they fall.

• Smaller airways, putting them more at risk of choking on 
small objects.

• Thinner skin is bruised, grazed and burns more easily.
• Lack of height means they are often unseen by 

vehicles, increasing the risk of a road traffic incident.
• Immature and inexperienced, therefore they do not 

understand hazards or risks.
• Curious and fearless by nature – they like to explore.

For every death, tens are hospitalized, 
100s visit the ER and many more are 
treated at home. Some children suffer 
temporary or permanent disability.

Injuries do not occur because of fate, chance or bad luck.

As parents and caregivers, we must realize that injuries to children are understandable, 
predictable and preventable. By understanding how injuries happen – and by planning 
ahead and taking simple precautions – most injuries can be avoided.



My Children are Safe 
They’re called preventable injuries, because they are preventable.

Injury prevention refers to the actions or interventions that prevent an injury event 
or violent act from happening by rendering it impossible or less likely to occur. 

Preventing injuries has always been a top priority in Abu Dhabi – but we can 
always do more. And it starts in the home. There are hazards around the home
and neighborhood –  and it is your job to identify them before a child does. There 
is nothing worse for a parent than losing a child.

Solutions are in our hands. But we have to make it happen.

This booklet will help you identify home hazards and learn preventative actions. 



THE LEADING CAUSES OF 
PREVENTABLE INJURIES 
INCLUDE:

• ROAD TRAFFIC 
INJURIES

• FALLING

• DROWNING



• BURNS AND SCALDS

• POISONING

• CHOKING

• BICYCLE RELATED 
COLLISIONS



• Always buckle-up children using car seats, booster seats or seat belts 
that are appropriate for their age, height and weight.

• When safely secured in the back, children are also prevented from 
leaning out of the window and playing around – all of which can distract 
the driver’s attention.

• Ensure all windows and doors in the back of the vehicle are locked.

• Always be a role model and set the right example by wearing your seatbelt. 

 

ROAD TRAFFIC INJURIES
Road traffic injuries are the number one cause of death among children 
in Abu Dhabi, whether as a passenger in a car or crossing the road. 

Children are also at risk from vehicles being driven, particularly reversed, onto the 
driveway at their home. In addition, there have been incidents of young children 
being left unattended in a car. 

As a parent or childcare provider, you can make a difference by being mindful of 
these risks, as well as teaching your children about the dangers of traffic.

Solutions

Inside the car:



Outside or at the home:

• Ensure vehicles are parked away from where your children play. 

• Teach your children to never run towards a moving vehicle. 

• When transporting children, make sure they are never left behind 
or left inside the car alone.

• Fit a special mirror, detectors or camera inside your vehicle that 
alerts you of children moving behind.

• Install a lockable fence or barriers around play areas to prevent 
children running out into the street. 

When walking around the neighborhood:

• Educate your children about road safety, such as never running or pushing when 
walking by the roadside.

• Always hold their hands, paying extra attention when crossing the road.

• When you walk with them, ensure they are inside of the sidewalk – furthest away 
from moving vehicles.

• Teach your child to cross the road correctly – always using the designated 
pedestrian crossing, only on the green light,  standing back from the curb, using a 
pedestrian crossing and looking right, left and right again, before crossing.  

• Children will copy their parents and other grownups – therefore make sure you 
never use your cell phone whilst walking by the roadside.



FALLING
Falling causes ²/³ of all non-fatal child injuries in Abu Dhabi, which are 
treated in emergency rooms.

Although falls often lead to minor ailments such as bruises and grazes, others can 
cause fractures or broken bones, whereas serious falls can inflict potentially life-
threatening injuries.

Solutions

There are always ways to prevent falls:

• Never leave a baby alone on a changing table, bed or other elevated surface.

• Always install a safety rail or guard on your child’s crib or bed.

• Take big toys out of a cot so the child cannot climb on them.

• Fasten the harness in a highchair or pram securely.

• Use safety gates to block stairs and potentially hazardous areas and rooms.

• Use windows latches and locks on external doors at all times.

• Move furniture away from windows that could be climbed on.

• Mobile baby walkers allow access to potentially dangerous situations such 
as falling down stairs; therefore replace them with “activity play stations”.

• Beware of sharp corners on furniture, such as tables and units. Use 
corner protectors.

• Ensure all play areas, inside and outside, have a soft surface such as a 
rubber or foam mat to absorb a fall.



DROWNING
Drowning is one of the major causes of death among children under 
five years of age.

Most incidents in this age group occur in bathtubs, home swimming pools, wading 
pools, toilets, buckets and other containers filled with water. It only takes 5cm of 
water for a child to drown.

Solutions

• Babies are very top-heavy and can easily fall, therefore always support your baby in the bath 
and around water sources like a water-filled bucket or toilet as they may easily fall in.

• For most children water means fun, play and adventure – however adult supervision is 
recommended at all times.

• Always stay within reach of young children near any source of water. 

• Children who cannot swim unaided must wear armbands, swim jackets or other 
flotation aids, and should always be supervised.

• Be sure to install a lockable fence around your home’s swimming pool and ensure an adult 
supervises children at all times. Never leave your child alone  even for a few minutes.

• Teach the correct water safety behaviors – no running, pushing or diving.

• Enroll your child in age-appropriate water orientation and learn-to-swim courses.



BURNS AND SCALDS
Injuries from burns can be fatal.

Burns can occur in a variety of locations inside and outside the home, therefore these areas must 
be controlled and supervised at all times.

Solutions

• Always check the temperature of the water using your elbow or thermometer before 
bathing a baby. The temperature should be less than 49ºC (120ºF). Purchase automatic 
temperature control valves to help prevent burns.  

• While carrying a baby never cook or carry hot drinks.

• Ensure saucepans handles are out of reach when cooking.

• Create a childfree zone around the oven and other hazardous areas.

• Install safeguards around the oven to prevent a child reaching for the saucepans.

•  Ensure electrical cords are out of reach.

• Make sure children do not insert objects into an open socket as this can cause an 
electric shock. Use safety covers for unused sockets.

• Do not leave lighters or matches where a child could find them.

• During winter, different types of heating is used at home and on trips (e.g: camping) 
which could result in burns, carbon monoxide poisoning or suffocation. Therefore 
supervise children closely. 

• Make sure your home has smoke alarms and a fire extinguisher.

• Prepare for any potential emergency by agreeing an evacuation plan for the family.

• Never allow children to play with fireworks. They are extremely dangerous and can 
cause serious injuries.



POISONING 
Poisons come in all shapes and sizes and can often be fatal.

Most incidents occur in the kitchen, bathroom and bedroom – often in the presence of 
parents and caregivers, due  to products not being stored correctly and out of reach. 

Poisoning can be caused by ingestion (eating or drinking), absorption (contact with the skin 
or eyes), inhalation (breathing fumes) and injection (puncture wounds from sharp objects).

 
Solutions

• Always supervise your children, they act quickly – but so do poisons

• Ensure detergents are locked away.

• Store cleaning products on a high shelf or cupboard.

• Keep medicines and tablets out of a child’s reach.

• Never leave cosmetics or perfumes accessible to a child.

• Keep products in their original packaging – never put them into food or 
drinks containers.

• Always tell a child tablets are dangerous and never tell them they are candies. 

• Make sure all medicine and household are packaged with child 
-resistant packaging.

• For help, contact the emergency number 999 immediately if person is: 
- Drowsy or unconscious.
- Having difficultly in breathing or has stopped breathing.
- Uncontrollably restless.
- Having seizures.
- Known to have taken medications, or any other substance, 

intentionally or accidentally overdosed.

• If the patient’s condition is stable, please contact DOH Drug 
Information Center at 800424 during working for any further 
clarification or assistance.



CHOKING 
Choking is a serious issue in babies and young children.

When a child is unable to breath, also known as suffocation, it can be terrifying. Infants are most 
at risk of suffocating when they are sleeping, whereas toddlers are more likely to choke on small 
objects such as food, coins, parts of toys etc.

Solutions

• Parents sleeping with their baby pose a high risk of rolling on them, causing 
suffocation, strangulation or entrapment. Babies should always sleep in their beds 
and cribs.

• When feeding a baby, always prop them or sit them up securely and safely.

• Do not leave a small child unattended when they are eating.

• Never leave small objects, such as coins, nuts or buttons lying around – be vigilant 
and store them in a safe place.

• Always cut food up into small pieces and remove seeds and pips.

• Be mindful to choose toys according to the appropriate age group, avoiding those 
with small parts for younger children.



BICYCLE RELATED COLLISIONS  
Severe head injuries and brain damage cause the majority of fatalities 
involving bicycles or motorcycles. 

Wearing a helmet can reduce the risk of head injury by 85 percent and brain injury 
by 88 percent.

Solutions

• Helmets and arm/knee protection should always be worn whenever a child 
is using a bicycle, skateboard, roller skates, scooter or hover board.

• Never let children ride on or near main roads and ensure they are under 
your supervision.

• Don’t allow children to ride around the neighborhood after dark, they might 
not be see and could be hit by moving vehicles.

• Teach your children to ride their bicycle inside the appropriate cycle lines 
on the sidewalk. 

• Do not allow children to ride motorcycles, quad bikes or buggies in the 
desert, which can cause serious fatalities.



How to Prepare for an 
Emergency
Main things to consider:

• At least one family member should be trained in pediatric first aid.

• Maintain a first-aid kit with all required items and supplies within easy 
reach at all times.

• Keep information where you need it (e.g., include emergency telephone 
numbers in your mobile phone or place them in an easily accessible 
place.

• Keep calm. If you panic, children are likely to panic too.

• Call 999 for help. Give all the important information slowly and clearly. 
Make sure that you have given all the necessary information. Do not 
hang up the phone until the operator tells you to.



How Safe is Your Home? 
Please complete this Home Safety Checklist to see if your home and family 
are safe from potential accidents and emergencies. 

• Take the checklist and a pen with you, and walk from room to room in your 
home, as well as all outdoor areas. As you go, answer all questions.

• REMEMBER to look at your home from the eye level of a young child. You will be 
amazed at how different it looks from their level and perspective.

• The following checklist is a general guide only. Every home is different, so some 
items may not apply.

• Consider making changes to items that received a NO response.

For more information, please contact us at the following toll free number 800555.





























Find out how safe your home and family are by using our risk calculator below. You gain one 
point for each question answered Yes.

Add the total of all the questions answered Yes and compare them with the below schedule.

35 - 37/40
Extremely safe. No immediate further action required. 
Ensure you review once again in 12 months’ time. 
Category: Very low risk.

28 - 34/40 
Safe. A little fine-tuning is needed but you have addressed 
most of the key areas. Category: Low risk.

19 – 27/40
Safe in some areas but unsafe in others. Needs immediate 
attention in the areas where you answered “no”. 
Category: Potential risk

9 – 18/40
Unsafe. Immediate attention is needed in many areas of your 
home. Category: High risk

0 – 8/40
Extremely unsafe. Urgent attention required throughout 
the majority of your home. Category: Very high risk







أمان عال جدًا. ال يوجد حاجة التخاذ إجراءات سريعة. احرص على 
المراجعة بعد 12 شهرًا. الفئة: خطر منخفض جدًا.  35 - 37/40

آمن. إجراءات بسيطة مطلوبة، ولكنك عالجت معظم المتطلبات 
الرئيسية. الفئة: خطر منخفض. 28 - 34/40 

آمن ضمن مناطق محددة، وغير آمن في مناطق أخرى. 
إجراءات سريعة ينبغي القيام بها في المناطق التي تكون 

فيها إجابتك »ال«. الفئة: خطر محتمل.
19 – 27/40

غير آمن. إجراءات سريعة ينبغي القيام بها في بعض 
المناطق بمنزلك. الفئة: خطر عال. 9 – 18/40

خطر جدًا. إجراءات سريعة ينبغي القيام بها في معظم أرجاء 
منزلك. الفئة: خطر مرتفع جدًا. 0 – 8/40

اكتشف إن كان منزلك وعائلتك بأمان من خالل استخدام النظام التالي لحساب الخطر. 
يمكنك الحصول على نقطة واحدة لكل سؤال أجبت عليه بنعم.

اجمع مجموع اإلجابات بنعم في كل قسم وقارن المجموع مع الجدول التالي.





























هل منزلك آمن؟
الرجاء إكمال استبيان تقييم األمان لمعرفة إن كان منزلك وعائلتك بأمان من أي إصابات 

محتملة أو حاالت طارئة.

خذ معك قائمة السالمة المنزلية مع قلم. وتجول في أرجاء منزلك من الداخل والخارج   •
مع اإلجابة على األسئلة المرفقة في القائمة.

تأكد أن تنظر إلى منزلك من منطلق منظور الطفل وستتفاجئ بالفرق.  •

القائمة التالية ما هي إال دليل عام فقط. ألن المنازل مختلفه عن بعضها البعض وتوجد   •
أدوات في إحداها وغير موجودة في األخرى.

احرص على تغيير األدوات والمعدات التي كانت إجابتها »ال«.  •

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بنا على الرقم التالي  800555.



كيفية االستعداد لحاالت 
الطوارئ

أشياء يجب أخذها بعين االعتبار:

أن يكون أحد أفراد العائلة قد تلقى دورة تدريبية حول كيفية القيام باإلسعافات   •
األولية لألطفال.

االحتفاظ بصندوق اإلسعافات األولية مع جميع مستلزماته في مكان يسهل   •
الوصول إليه في جميع األوقات.

االحتفاظ بجميع المعلومات المطلوبة في مكان واحد )مثل وضع قائمة أرقام   •
الطوارئ في مكان سهل الوصول إليه الستخدامها في حالة الطوارئ(.

البقاء هادئًا في حال حدوث اإلصابات، ألن الطفل سيرتعب لو كنت منفعاًل أو قلقًا.  •

االتصال بالرقم 999 للمساعدة، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة بمنتهى   •
الهدوء والوضوح. وللتأكد من أنك قد أفصحت عن جميع المعلومات المطلوبة، 

وال تغلق سماعة الهاتف حتى ينهي المساعد المكالمة.



إصابات الدراجات الهوائية
تتسبب اإلصابات الشديدة في الرأس والدماغ في حدوث معظم الوفيات، وتكون 

مسبباتها الدراجات الهوائية أو النارية.

إن ارتداء الخوذة يحد من مخاطر اإلصابة بالرأس بنسبة 85 بالمائة والدماغ بنسبة 88 بالمائة.

الحلول

البس طفلك الخوذة و دعامات الكوع و الركبة، كلما استخدم الدراجة الهوائية،   •
أو لوح التزلج، أو حذاء التزلج وأو السكوتر.

ال تسمح ألطفالك بركوبها بالقرب من الطرق الرئيسية، وتأكد من أن   •
يقودوها تحت مراقبتك في طرق ال تزيد سرعتها عن 60 كم / ساعة.

ال تسمح ألطفالك بركوبها في الحي وقت الظالم النخفاض الرؤية الذي قدد   •
يسبب إصابات دهس.

عّلم أطفالك ركوب الدراجات الهوائية ضمن المسار المخصص لها وللمشاة.   •

اهتم أكثر عند ركوب أطفالك للدراجات النارية والدراجات الرباعية أو عربة   •
باجي في الصحراء حيث تكثر استخدامها في مواسم معينة وتسبب حاالت 

وفيات مؤلمة. 



االختناق
االختناق .. قضية مهمة يعاني منها األطفال الرضع والصغار.

عندما يكون الطفل غير قادر على التنفس - تسمى تلك الحالة ب »االختناق« - فإن هذا األمر يجب 
اإلنتباه له. يكون األطفال الرّضع أكثر عرضة لالختناق وهم نائمون، أما األطفال في مرحلة المشي 
فيكونوا أكثر عرضة لالختناق بسبب الطعام واألجسام الصغيرة كالنقود أو أجزاء من األلعاب الخ.

الحلول

•  إن نوم اآلباء مع أطفالهم يشكل خطورة كبيرة، وذلك بسبب احتمال انقالبهم. 
المفاجئ عليهم، وبالتالي انعدام التنفس و التسبب باالختناق، وانعدام 

التنفس واالختناق. احرص على نوم االطفال في أسرتهم الخاصة بهم. 

عند إطعام طفلك، عليك إسنادهم أو إجالسهم بطريقة جيدة وآمنة.  •

ال تترك طفلك الصغير لوحده، أثناء تناوله الطعام.  •

ال تترك األشياء الصغيرة، مثل النقود، المكسرات أو األزرار حول أطفالك، وتأكد   •
من وضعها في أماكن عالية/مرتفعة بعيدة عن متناولهم.

قّطع الطعام إلى قطع صغيرة واخرج منها البذور.  •

ضع في اعتبارك أن تختار ألعابًا تتناسب مع عمر طفلك، وتجنب اختيار تلك   •
األلعاب المجزأة إلى قطع صغيرة.



التسمم
المواد السامة مختلفة األشكال واألحجام وغالبًا ما تكون قاتلة.

تحدث معظم حاالت التسمم في المطبخ، الحمام وغرفة النوم. ويكون غالبًا اآلباء واألمهات ومقدمي 
الرعاية موجودين في مسرح تلك الحاالت. ويعود السبب في وقوعها إلى عدم وضع تلك المواد في 

أماكن صحيحة بعيدة عن متناول األطفال.

يحدث التسمم إما بتناوله أو بلعه، أو االمتصاص وذلك بالتماسه مع الجلد أو العينين، أو استنشاقه 
مع األبخرة، أو عن طريق الجروح الناجمة عن األدوات الحادة مثل الحقن.

الحلول

راقب أطفالك على الدوام واتخذ إجراءات سريعة تمنع تسممهم.  •

ضع المنظفات في مكان مقفل.  •

ضع المنظفات في رف عاٍل أو خزانة.  •

ابق األدوية واألقراص الدوائية بعيدًا عن متناول الطفل.  •

ضع مستحضرات التجميل والعطور بعيدًا عن متناول الطفل.  •

ابق المنتجات في عبواتها األصلية، وال تضعها أبدًا في أوعية الطعام والشراب.  •

عّلم أطفالك بأن األقراص الدوائية خطيرة، وتجنب تشبيهها بالحلويات.   •

تأكد عند شراء المستلزمات الطبية والمنظفات المنزلية بأنها مزودة بأغطية   •
حماية ومقاومة لمحاولة فتح األطفال لها.

يرجى االتصال فورًا بالرقم 999، إذا كان المصاب:  •
يشعر بالدوار أو فاقدًا للوعي.  -

يعاني من الصعوبة في التنفس أو لم يعد يتنفس.  -
هائجًا وال يمكن السيطرة عليه.  -

يعاني من النوبات.  -
قد تناول جرعة زائدة من األدوية أو أي مواد أخرى بقصد أو من غير قصد.  -

إذا كانت حالة المصاب مستقرة فيمكنكم االتصال بمركز معلومات األدوية لدائرة   •
الصحة في أبوظبي على 800424 خالل ساعات العمل ألي توضيح إضافي أو 

مساعدة.



الحروق
يمكن أن تكون اإلصابات الناجمة عن الحروق قاتلة.

ويمكن أن يصاب الطفل بالحروق داخل المنزل أو في محيطه، لذا يجب اتخاذ تدابير السالمة في هذه 
المناطق ومراقبتها في جميع األوقات.

الحلول

تحقق دائمًا من درجة حرارة الماء قبل تحميم طفلك. كما يمكن استخدام صمامات للتحكم   •
األوتوماتيكي في درجة حرارة المياه والمتوفرة في المتاجر المختصة للوقاية من الحروق.  

ال تحمل أبدًا المشروبات الساخنة أو تطبخ وأنت تحمل طفلك.  •

في المطبخ، تأكد دائما بأن مقابض األواني باتجاه الداخل بعيدًا عن متناول طفلك   • 
أثناء الطبخ.

حدد المنطقة حول الفرن أو المناطق المجاورة له بأنها منطقة خطر ويجب أن يتعلم األطفال   •
عدم االقتراب منها.

قم بتثبيت أدوات حماية على الفرن لمنع وصول الطفل ألواني الطهي.  •

تأكد من أن األسالك والمآخذ الكهربائية بعيدة عن متناول أطفالك، وأنه ال يمكنهم وضع   •
أشياء ومواد داخل مأخذ أو مقبس فارغ، فذلك يسبب صدمات كهربائية.  استخدم اغطية 

االمان للمقابس الغير مستخدمة. 

ال تترك الوالعات أو أعواد الثقاب في أماكن قد يصل إليها األطفال.  •

في بداية فصل الشتاء من كل عام تنتشر وسائل التدفئة المختلفة بين الناس سواء في   •
المنازل أو الرحالت او المخيمات البرية. راقب أطفالك عند استخدام أجهزة التدفئة.  واستخدام 

الوسائل التقليدية كالفحم والحطب للتدفئة.  استخدام تلك الوسائل التقليدية داخل المنزل 
يسبب باإلضافة إلمكانية حدوث حرائق إلى حدوث االختناق بأول أكسيد الكربون. 

تأكد من أن منزلك يحتوي على أجهزة إنذار من الدخان ومطفأة حريق.  •

• تأهب لحدوث أي حالة طوارئ باالتفاق مع العائلة على خطة إخالء.

ال تسمح لألطفال باللعب باأللعاب النارية، ألنها خطرة للغاية وغير آمنة وقد تسبب   • 
إصابات خطيرة.



الغرق
الغرق هو أحد االسباب الرئيسية للوفاة بين األطفال دون سن الخامسة من العمر.

معظم حاالت الغرق في هذه الفئة العمرية تحدث في أحواض االستحمام وبرك السباحة 
المنزلية والبرك البالستيكية ودورات المياه وأسطل المياه وغيرها. فـ 5 سنتيمترات من المياه 

هي كمية كافية إلغراق طفل.

الحلول

راقب أطفالك أثناء االستحمام، ألن حركتهم تكون متثاقلة، ما يجعل عملية   •
سقوطهم أمرًا سهاًل. األطفال الصغار ال يملكون قوة عضلية كافية للتعامل مع 

دلو، مرحاض أو أي وعاء أخر فيه ماء حيث قد يقع الطفل في الدلو بكامل وزن 
رأسه وال يستطيع رفعه لثقله مقارنًة بأطراف جسده.

بالنسبة لمعظم األطفال، المياه هي مصدر المرح واللعب والمغامرة. لذا، ُينصح   •
بمراقبتهم من قبل أشخاص بالغين في جميع األوقات.

ابق دائمًا على مسافة قريبة من طفلك عند أي مصدر للمياه.  •

يجب تعليم األطفال الذين ال يستطيعون السباحة لوحدهم ارتداء عوامة أو   •
سترة السباحة أو أي أداة طفو أخرى، وعدم تركهم لوحدهم في المياه أبدًا.

تأكد من تركيب سياج قابل للقفل حول أحواض السباحة في المنزل.  •

تأكد من مراقبة شخص بالغ لألطفال أثناء السباحة في جميع األوقات، وأال يترك   •
الطفل وحده ولو لبضع دقائق.

عّلم أطفالك مبادئ السالمة المائية الصحيحة، مثل عدم الركض حول المسابح،   •
أو التدافع أو الغوص.

سّجل طفلك في دورات سباحة تتناسب مع فئته العمرية.  •



السقوط
تمثل حاالت السقوط ²/³ من جميع إصابات األطفال في أبو ظبي والتي تم عالجها في غر ف 

الطوارئ. 

 بشكل عام تؤدي حاالت السقوط إلى إصابات ثانوية مثل الكدمات والجروح، إال أن هناك حاالت تتسبب في 
حدوث تمزق أو كسور في العظام، بينما تؤدي حاالت سقوط خطيرة إلى حدوث إصابات تهدد حياة ضحاياها.

الحلول

هناك دائما طرق تمنع السقوط:

ال تترك األطفال لوحدهم على طاولة تغيير الحفاظات والمالبس، السرير أو أي سطح   •
مرتفع.

ضع دائمًا حاجز حماية حول سرير الطفل.  •

اخرج األلعاب الكبيرة من سرير الطفل، كي ال يصعد عليها.  •

اربط األطفال بحزام األمان في مقاعد الجلوس المرتفعة أو عربات المشي جيدًا.  •

استخدم بوابات السالمة إلغالق الساللم و المناطق الخطرة جدًا والغرف.  •

تأكد من استخدام أقفال األمان للنوافذ واألبواب الخارجية في جميع األوقات.  •

ضع األشياء التي يمكن التسّلق عليها بعيدًا عن النافذة.  •

األدوات المساعدة لألطفال على المشي )مشاية االطفال( تساعد على الوصول إلى   •
أوضاع خطرة كالسقوط من الدرج، لهذا تجنب استخدامها، ويمكن استبدالها 

بالمشاية الثابتة والمعروفة بمركز اللعب. 

تأكد من أن جميع أسطح مناطق اللعب الداخلية والخارجية مصنوعة من مواد ناعمة   •
وطرية، من مثل المطاط واإلسفنج، ألنها تساعد على الحماية في حالة السقوط.



خارج المنزل أو داخله:

احرص أن توقف السيارة بعيدًا عن منطقة لعب األطفال.  •

عّلم األطفال أال يركضوا باتجاه أي سيارة متحركة مهما كان السبب.  •

عند نقل األطفال بالسيارة، تأكد من أنهم غير موجودين لوحدهم خلف   •
السيارة أو داخلها.

رّكب مرأة خاصة، جهاز كشف أو كاميرا داخل السيارة، لتنبهك في حال   •
وجود أطفال يسيرون خلف السيارة.

رّكب سياجًا أو حاجزًا قابل للقفل حول مناطق اللعب، لمنع األطفال من   •
الركض خارجها باتجاه الشارع.

عندالتجول في الحي: 

عّلم األطفال مبادئ سالمة المشاة على الطريق، مثل عدم اللعب أو التدافع عند   •
المشي على جانب الطريق.

امسك بأيديهم وانتبه أكثر لسالمتهم عند عبور الطريق.  •

تأكد، أثناء المشي معهم، من أنهم على الرصيف باتجاه الداخل بعيدًا عن   •
السيارات المتحركة. 

عّلم األطفال العبور الصحيح للطريق والوقوف على الرصيف باتجاه الداخل   •
واستخدام منطقة عبور المشاة عند اإلشارة الخضراء وذلك بالنظر يمينًا ويسارًا 

ويمينًا مرة أخرى قبل العبور.

األطفال بطبيعتهم يقّلدون آبائهم واألشخاص البالغين. لذا، احرص على عدم   •
استخدام هاتفك المتحرك أثناء المشي على جانبي الطريق.



اإلصابات المرورية والدهس
إن اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق هي السبب األول في وفيات األطفال 

في أبوظبي.

كما أن األطفال عرضة للخطر أثناء رجوع السيارة إلى الخلف في مدخل المنزل. أضف إلى 
ذلك، اإلصابات الناجمة عن ترك األطفال الصغار بال مراقبة في السيارة.

أنتم اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية للطفل، تستطيعون الحد من تلك اإلصابات 
باالنتباه لمخاطرها وتعليم أبنائكم مبادئ السالمة المرورية.

الحلول

داخل السيارة:

استخدم دائمًا مقاعد األمان في السيارة في الخلف والمزود بأحزمة االمان   •
المناسب ألعمارهم وقاماتهم وأوزانهم وال تسمح ألي سبب أن يركب الطفل 

في مقعد الراكب األمامي.

عند تأمين األطفال في مقاعد األمان الخلفية، فإنه لن يكون بمقدور األطفال   •
اللعب باألقفال والنوافذ أو التحرك العشوائي، بما يسبب تشويش انتباه 

السائق على الطريق. 

تأكد من أن جميع النوافذ واألبواب الخلفية في السيارة مقفلة.    •

كن دائمًا نموذجًا ُيحتذى به من خالل ربط حزام األمان.  •



الحروق  •

التسمم  •

االختناق  •

إصابات الدراجات   •
الهوائية



إن األسباب الرئيسية إلصابات 
األطفال والتي يمكن الوقاية 

منها هي:

اإلصابات المرورية   •
والدهس 

• السقوط

الغرق  •



أطفالي في أمان 
ُيطلق على اإلصابات التي يمكن تفادي حدوثها، إصابات يمكن الوقاية منها.

الوقاية من اإلصابة مصطلح يشير إلى أفعال وإجراءات تحول دون حدوث إصابة أو عمل 
عنيف أو تقلل من احتماالت حدوثه. وتشغل برامج الوقاية من اإلصابات إحدى أهم 

أولويات الصحة العامة. بإمكاننا اتخاذ احتياطات وتدابير أكثر، بدءًا من المنزل.

إن المخاطر تحيط بجميع أرجاء المنزل من الداخل والخارج. لذا، عليك أن تحدد مكانها 
جيدًا قبل أن يكتشفها طفلك. إن أكثر ما يفطر قلبي الوالدين هو تعرض طفلهما 

إلصابة او إعاقة أو وفاة ال قّدر اهلل.  

الحلول بين أيدينا .. لكن علينا أن نعرفها ونتعلمها ومن ثم نطبقها في محيطنا 
نحن وأطفالنا.

هذا الكتيب سيساعدك على تحديد المخاطر داخل المنزل ومعرفة اإلجراءات الوقائية 
التي يجب اتباعها.



وما هو إال قليل من كثير...

فلكل حالة وفاة طفل بسبب 
االصابات هنالك العشرات يتم 

إدخالهم للمستشفيات والمئات في 
غرف الطوارئ وغيرهم الكثير ممن 

يتعالج في المنزل. كما أن الكثير 
من األطفال يعانون من إعاقة دائمة 

أو مؤقتة نتيجة هذه اإلصابات.

هناك دائمًا ما يميز األطفال عن الكبار، فلديهم خصائص جسدية وعقلية مختلفة ومن 
أبرز هذه الخصائص: 

األحجام الكبيرة لرؤوسهم مقارنة بباقي الجسم، األمر الذي يجعلهم غير   •

متوازنين ومعرضين للوقوع. 
•  قنوات تنفسهم الصغيرة الحجم، مما يجعلهم أكثر عرضة لخطر االختناق 

باألجسام الصغيرة.
•  جلدهم الرقيق معرض بسهولة لإلصابة بالرضوض والكدمات والحروق.

قامتهم القصيرة تتسبب في عدم قدرة سائقي المركبات على رؤيتهم،   •
وبالتالي زيادة احتمال تعرضهم لحوادث مرورية.

•  عدم النضوج وقلة الخبرة، وبالتالي فهم ال يدركون المخاطر المحيطة بهم.
•  فطرة الفضول وعدم الخوف وحب االستكشاف.

  

ال تحدث اإلصابات بسبب الصدفة أو الحظ العاثر.

 لذا، علينا نحن اآلباء واالمهات ومقدمي الرعاية أن ندرك أن إصابات األطفال هي ردة فعل يمكن 
فهمها والتنبؤ بها والوقاية منها. لهذا، يمكن فهم كيفية حدوث تلك اإلصابات وتجنب 

معظمها بالتعّرف على مسبباتها والتخطيط لها مسبقًا واتخاذ االحتياطات الوقائية البسيطة.

رأس 
كبير

حجم 
صغير 

مجرى 
تنفس 

ضيق

جلد 
رقيق



حقائق

4 - 17 سنوات فما فوق   0 - 17 سنوات

عالميًا يموت طفل واحد

كــل
30 ثانية

بسبب إصابات يمكن الوقاية منها. 
ما يعني أنه يموت قرابة 3000 

طفل يوميًا

في أبوظبي، تعد اإلصابات أحد 
األسباب الرئيسية لوفاة األطفال.

في طور نمو األطفال والشباب من 4 - 17 عامًا، تقف 
اإلصابات كسبب أول الوفيات بنسبة %40.7 أي من 

بين ثالث حاالت وفاة بين األطفال هناك حالة وفاة 
ناجمة بسبب اإلصابات.

تعتبر اإلصابات السبب الثالث لوفيات األطفال من عمر 0 - 17 عامًا، 
وهي العامل المسؤول عن حالة وفاة من أصل كل ست حاالت 

في صفوف األطفال بنسبة % 14.1.



األطفال هم قّرة العين وزينة الحياة وأمل المستقبل. والبد من 
االهتمام بهم. 

 اهتمت الشريعة اإلسالمية باألطفال اهتمامَا بالغًا على المستوى الفردي 
والمجتمعي، والعناية بكل شئون حياتهم وقضاياهم اهتمامًا مباشرًا من 

أجل ضمان مستقبل مشرق.

وتأتي مسؤوليتنا: آباًء وأمهات ومقدمي الرعاية لهم بأن نحميهم 
ونقيهم من اإلصابات األليمة التي قد تؤثر نفسيًا وجسديًا على نمو الطفل 

واستمراريته في حياته نحو مستقبل زاهر.  

 



    إن الثروة ليست في اإلمكانات المادية وحدها 
وإنما الثروة الحقيقية لألمة هي في رجالها وأن 
الرجال هم الذين يصنعون مستقبل أمتهم. 

من أقوال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل

””





ب  ألولياء  كتيِّ
األمور ومقدمي  
الرعاية  لألطفال


