
 

 سوانح و حوادث ترافيكي در كودكانهاي ايمنيِ مربوط  توصيه
 

شوند؛ زيرا تا حدود سن ده سالگي هنـوز   گروه محسوب ميپذيرترين  در هنگام آمد و شد در خيابان ها كودكان آسيب
گيري در مورد ايمني خود در رفـت و آمـدها برخـوردار     هاي جسمي و شناختي الزم براي تشخيص و تصميم از مهارت

هاي غير عمد منجر به فوت در كودكان زير پنج سال، مصدوميت هاي ناشـي   نيستند. در ايران در ميان همه مصدوميت
 شوند.  نح رانندگي مهمترين عامل مرگ و مير محسوب مياز سوا

 صندلي ايمني كودكان
خوانـده  » صندلي ايمني«در داخل خودرو، بايد كودكان كمتر از هشت سال را در دستگاه محافظتي مناسبي كه عموماً 

ـ    شود، قرار داد. صندلي مي ر ناشـي از تصـادفات   ايمني كودك اگر به درستي مورد استفاده قرار گيرد، نرخ مـرگ و مي
 دهد.  درصد در ميان كودكان كاهش مي 54درصد در ميان نوزادان و  71رانندگي را تا 

 سرنشينان كودك در معرض خطرند زيرا:  
 كودك بدون برگرداندن سرِ خود ممكن است خودروهايي كه در سمت چپ و راست او قرار دارند را نبيند. 

رسند، بنابراين ممكـن   وانند تشخيص دهند كه صداها از كدام سو به گوش ميكودكان ممكن است در بسياري موارد نت
 است در مورد سمتي كه خودرو از آن سمت در حال نزديك شدن است دچار اشتباه شوند.

به دليل جثه كوچكتر، اغلب ديدن كودكان براي رانندگان دشوار است ، به ويژه وقتي كودكي در بين خودروهاي پارك 
شود و يا چقـدر بـا آنهـا     باشد.براي كودكان تشخيص اينكه يك خودرو با چه سرعتي به آنها نزديك مي شده ايستاده

فاصله دارد، دشوار است. چه بسا يك كودك در عبور از خيابان صبر كند تا خودرويي با سرعت كم عبور كند و سـپس  
ماننـد و در نتيجـه     اي از حركت باز نمـي  ظهاز مقابل خودرويي كه سرعت زيادي دارد، از خيابان عبور كند.كودكان لح

ها پشت خط عابر پياده، منتظـر   ممكن است براي تغيير رنگ چراغ راهنمايي مخصوص عابر پياده، يا براي توقف خودرو
باقي نمانند و يا قبل از وارد شدن به خيابان صبر كافي براي بررسي كاملِ اطراف خود نداشته باشند. در بسياري اوقات 

زده  كنند قبل از ورود به خيابان توقف كنند، به ويژه وقتي به دنبال تـوپ مـي دونـد يـا هيجـان      ان فراموش ميكودك
 مهابا به وسط خيابان بپرد.   هستند. در اين حالت كودك ممكن است بي

هستند، به  تر هستند. كودكان وقتي همراه دوستان خود كنند كه براي آنها جالب كودكان معموالً به چيزهايي توجه مي
 توان انتظار داشت كه همواره رفتاري ايمن از خود نشان دهند. دهند و نمي سهولت تمركز خود را از دست مي

كننـد كـه اگـر     براي كودكان تعيين و انتخاب نقاط امن براي عبور از جاده يا خيابان آسان نيست. آنها معموالً فرض مي
امن است.بسيار مهم است كه اگر جايي پل يا زيرگذر عابر پياده وجـود  نزديك شدن خودروئي را نبينند عبور از جاده 

اي را طي نمايد. در صورت عـدم   دارد كودك حتماً از آن استفاده كند، حتي اگر بدين منظور ناچار باشد مسافت اضافه
بان انتخاب كنـد كـه از   وجود زير گذر يا پل عابر پياده بايد كودك را تشويق كرد كه نقاطي را براي عبور از جاده و خيا

آنجا تردد وسايط نقليه در همه جهات به خوبي ديده شود و رانندگان نيز بتوانند كودك را در حال انتظار براي عبـور از  
 عرض جاده ببينند.
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