استانداردهای استفاده از صندلی کودک در خودرو

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین
امور فرهنگی و آموزش

ساالنه هزاران کودک در سراسر جهان به دلیل استفاده نکردن از صندلی ایمنی کودک جان خود را در تصادفات
از دست داده یا دچار حادثه میشوند .استفاده از صندلی کودک یکی از مهمترین نکات ایمنی است که هر پدر و
مادری باید برای سالمت فرزندش به آن توجه کند .صندلیهای ایمنی کودکان انواع مختلفی دارند .متاسفانه برخی
تصور میکنند که هرچه صندلی ایمنی گرانتر باشد ،جنس بهتری دارد و برای استفاده مناسبتر است اما انتخاب
بهترین گزینه صندلی ایمنی کودک به عوامل زیادی بسنگی دارد .صندلی ایمنی کودک باید با توجه به وزن،
اندازه ،سن کودک و همچنین نوع وسیله نقلیه شما انتخاب شود.

چگونه یک صندلی ایمنی کودکِ مناسب خریداری کنیم؟
در مورد صندلیهای دست دوم جوانب احتیاط را رعایت کنید .هرگز از صندلی که بیش از شش سال عمر دارد یا
در تصادف قرار گرفته حتی اگر سالم به نظر برسد ،استفاده نکنید ،چرا که ممکن است از لحاظ ساختاری نامناسب
باشد.

هرگز صندلی کودک را در صندلیهای جلوی خودرو نصب نکنید ،مگر اینکه ایربگهای خودرو غیرفعال شده
باشند.
از قبول صندلیهایی که برخی قسمتهایشان دچار نقص است یا برخی قسمتهای صندلی یا تاریخ تولید ،شماره
مدل و برچسب دستورالعمل ندارد ،جدا خودداری کنید .همچنین بهترین تاریخ استفاده را که معموال توسط تولید
کننده روی صندلی درج میشود بررسی کنید .در صورتی که در مورد تاریخچه یک صندلی دچار تردید هستید یا
صندلی ترک خورده یا نشانههایی از ساییدگی و پارگی دارد به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید.
صندلیهای خودروی مخصوص نوزادان
این صندلیها تنها برای نوزادان و خردساالن مناسب هستند و با بزرگتر شدن کودکتان باید صندلی دیگری تهیه
کنید .این صندلیها برای محافظت از کودکان شما از زمان تولد تا وزن حدود  ۶۱کیلوگرمی طراحی شدهاند .توجه
داشته باشید که این نوع صندلی حتما باید به صورتی نصب شود که کودک پشت به جلوی ماشین نشسته باشد.
در این صورت احتمال خطر مرگ یا صدمات جدی در کودکان زیر دو سال  ۵۷درصد کاهش مییابد ،چرا که پشت
صندلی ایمنی ،سر ،گردن و نیم تنه کودک را در تصادفات محافظت میکند .صندلیهای ایمنی برای نوزادان بسیار
راحت هستند ،چرا که به گونهای طراحی شدهاند که نه تنها به عنوان صندلی ایمنی در داخل خودرو بلکه به عنوان
«کرییِر» و گهواره در خارج از خودرو هم مورد استفاده قرار بگیرند .در بسیاری از مدلها  ،صندلی از پایه آن جدا
شده و پایه بر خودرو متصل باقی میماند .
صندلیهای ایمنی کودک قابل تبدیل
صندلیهای قابل تبدیل برای محافظت از کودکان از بدو تولد تا وزن دست کم  ۶۱کیلوگرمی به صورت پشت به
جلو و وزن  ۰۳کیلوگرمی یا حتی  ۰۱کیلوگرمی به صورت رو به جلوی خودرو قابل استفاده هستند .این صندلیها
تنها صندلیهایی هستند که بسته به سن کودک در موقعیتهای مختلف قرار میگیرند.
این صندلیها سنگین بوده و قابل حمل نیستند اما میتوانند مقرون به صرفه باشند زیرا دیگر نیاز به خرید مجدد
صندلی کودک با بزرگ شدن کودکتان نیست و برای کودکان از بدو تولد تا بزرگ شدن آنها قابل استفاده است.
صندلیهایی که محافظهایی در جلوی کودک دارند برای نوزادان مناسب نیستند ،چرا که این سپرهای محافظتی
باالتر از حد استاندارد قرار گرفته و در تصادف ممکن است به صورت نوزاد رربه وارد کند.

نوزاد را چگونه در صندلی قرار دهید؟
سر نوزاد شما باید حداقل شش سانتی متر از باالی صندلی ایمنی پایینتر با شد .صندلیهای نوزادان معموال با
کمربندهای سه یا پنج نقطهای طراحی شدهاند .کمربندها باید در وسط یا پایین شانههای کودک شما قرار بگیرد.
بی شتر مدل ها یک ب ست روی قف سه سینه دارند که کمربندها را به یکدیگر مت صل میکند .ب ست را به گونهای
حرکت دهید که زیر بغل کودک قرار بگیرد .تمام بندهای کمربند باید به راحتی به ویژه در قسمممتهای شممانه و
ران قرار بگیرد و هیچگونه پیچ خوردگی ندا شته با شد .اگر میتوانید هر ق سمت از کمربند را دور انگ شتان خود
بپیچیممد این ورمممعیممت نشممممان می دهممد کممه کمربنممدهمما بیش از انممدازه شممممل بسمممتممه شممممده انممد.
لباسهایی تن کودک خود کنید که راحت با شد تا بتوانید کمربندها را به راحتی بین پاهای کودک سفت کنید.
در صورتی که هوا سرد است ابتدا کمربندها را بسته و سپس پتو را روی کودک بیندازید و از انداختن پتو زیر سر
یمما پشممممت کممودک خممودداری کممنممیممد .هممرگممز سممممر کممودک را بمما پممتممو نممپمموشممممانممیممد.
در صورتی که کودک به یک سمت صندلی خم می شود ( ،این عمل در نوزادان متداول است) پارچه یا حولههای
پمممیمممچمممیمممده شممممممده را در دو طمممرف شممممممانمممه همممای کمممودک قمممرار دهمممیمممد.
میتوانید از محافظهای مخ صوص صندلیهای ایمنی کودک هم ا ستفاده کنید .از گذا شتن هر گونه پارچه زیر
کودک خود جدا خودداری کنید زیرا این عمل هم کارآیی کمربندها در محافظت از کودک را کاهش میدهد .در
صممورتی که سممر کودک به جلو میافتد ( این امر هم در نوزادان متداول اسممت) زاویه صممندلی را بررسممی کنید.
همچنین از یممک پتو یمما حولممه برای ایجمماد یممک زاویممه  ۰۳تمما  ۵۷درجممه ای در صمممنممدلی اسمممتفمماده
کنید.

خطر ایربگها برای کودکان
ایربگها در کنار کمربندهای ایمنی از بزرگساالن و نوجوانان به هنگام برخورد محافظت کرده و مانع آسیب دیدن
آنها میشوند .این ترکیب از صدمات جدی جلوگیری کرده و جان بسیاری را نجات میدهد .اما باز شدن ایربگها
میتواند باعث صدمات جدی یا حتی مرگ کودکان و نوزادانی شود که در صندلی جلوی خودرو نشستهاند.
هرگز صندلی کودک را به صورت رو به جلو در صندلیهای جلوی خودرو نصب نکنید ،مگر اینکه ایربگهای
خودرو غیرفعال شده باشند.

صندلی ایمنی کودک باید در صندلی عقب نصب شود اما اگر چاره دیگری ندارید و مجبورید صندلی کودک را در
صندلی جلوی خودرو نصب کنید ،صندلی جلو را تا حد امکان به عقب هل دهید.
بسیاری از خودروها امکان فعال یا غیر فعال کردن ایربگها توسط یک سوئیچ دستی را دارند .در صورتی که صندلی
کودک خود را در صندلی جلوی خودرو نصب میکنید ،ایربگ را حتما غیر فعال کنید.
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