Chính Quyền Quận Montgomery
Sở Y Tế và Xã Hội
www.montgomerycountymd.gov

Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc
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Chính Quyền Quận Montgomery
Sở Y Tế và Xã Hội

Tính Mạng Trẻ
Em Ðược Bảo
Ðảm Khi Quí
Vị Thực Hiện
Năm Ðiều Lời
Khuyên Sau
Ðây Về An Toàn
Cửa Sổ Lưới

Khi thời tiết ấm áp,
các gia đình trong
cộng đồng thường
mở cửa sổ để cho khí trời vào
nhà. Những gia đình có trẻ nhỏ
cần có những cách đề phòng
đặc biệt để giữ cho trẻ em được
an toàn xung quanh cửa sổ mở.
Trong năm 2007, bốn em bé ở
Quận Montgomery đã bị thương
và một em bé qua đời vì thương
tích, sau khi bị té xuống đất qua
cửa sổ mở.
Những cửa sổ lưới thông
thường không được thiết kế để
ngăn không cho trẻ em rơi ra
khỏi cửa sổ. Tử vong và thương
tích có thể xảy ra khi trẻ em dựa
vào cửa sổ lưới hoặc trèo lên
những loại giường tủ bàn ghế
để gần cửa sổ mở.
Mỗi năm ở nước Mỹ, có gần
4.000 trẻ em, hầu hết là những
em bé mới tập đi, bị té xuống đất
qua cửa sổ. Hơn 25 phần trăm
những em bé bị thương phải
vào bệnh viện và hơn 12 em qua
đời vì thương tích.
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Năm Lời Khuyên Ðể Ngăn Không
Cho Trẻ Em Rơi Ra Khỏi Cửa Sổ Mở
1

Không có thiết bị an toàn nào có thể thay thế cho sự giám sát kỹ
lưỡng của một người trưởng thành. KHÔNG BAO GI? để cho một
em bé tới gần một cửa sổ mở mà không có sự trông coi.
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DỜI nôi, giường ngủ của trẻ em, chỗ chơi đùa của trẻ em và những
loại giường tủ bàn ghế ra xa các cửa sổ để cho trẻ em không thể leo
tới thềm cửa sổ.
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Không nên mở cửa sổ cao hơn 4 inches tính từ mép dưới của
khung cửa sổ. Có những thiết bị bảo vệ hoặc ngăn chận để cho cửa
sổ không thể mở lớn hơn 4 inches.
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Ðối với loại cửa sổ có thể mở cả hai cánh phía trên và phía dưới,
chỉ nên mở cánh phía trên mà thôi.
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Nếu em bé có vẻ như bị thương nặng sau khi rơi ra khỏi cửa sổ, quí
vị ÐỪNG XÊ DỊCH ÐỨA BÉ. GỌI 911 ngay lập tức.
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