TJEKLISTEN
tips til børnesikring af hjemmet
At bo med børn giver ofte anledning til mange unødige bekymringer, men med denne tjekliste kan du
med blot få tiltag skabe et mere børnesikkert hjem, hvor de daglige rutiner kan forblive hyggelige, og
du kan have ro i maven, når dit barn udforsker den ”store verden” indenfor.
	
Med hjørnebeskyttere – eller kommoder med afrundede hjørner – og dørstoppere kan dit
barn lege fangeleg, uden at du behøver at bekymre dig om slemme fald og klemte fingre
	
Fastmonterer du dine kommoder, reoler og skabe til væggen undgår du, at møbler vælter,
når skuffer åbnes eller dit barn udforsker den ”store verden” indenfor
	
Anvender dit barn en babysovepose (fra 0-1 år), og undlader du at have bamser i tremmesengen risikerer dit barn ikke at få sit hoved dækket til, og du reducerer derfor de største farer
for kvælning
	
Er der mindre end 6 cm eller mere end 23 cm mellem tremmesengen og et andet møbel
kan du forhindre, at dit barn sidder fast i mellemrummet. Bedst er det, hvis sengen placeres op
ad en væg
	
Har du alt inden for rækkevidde, når du indretter puslebordet er det muligt at holde en
hånd på dit barns bryst og forhindre, at det falder ned fra puslebordet
	
Hænger du uroen højt og uden for barnets rækkevidde kan dit barn ikke gribe fat i den og
dermed risikere at vikle sig ind i snore eller at putte tingene i munden
	
Med sikkerhedslåse på vinduer, låger og skuffer eller ved at gemme ting væk i øverste
skabslåger afholder du små pilfingre fra farlige produkter. Børn skelner nemlig ikke mellem
rosiner og piller eller juice og toiletrens.
	
Sikrer du alle stikkontakter med kontaktsikringer kan dit barn ikke stikke ting derind og få
stød
	
Gemmer du ledninger væk med kabelskjulere snubler hverken du eller dit barn over løse
ledninger, som kan forårsage slemme fald, stød eller møbler, der vælter
	
Undgår du frithængende gardinsnore – enten ved at binde dem op eller ved at anskaffe
snorefrie gardiner minimerer du kvælningsfaren. Snore er nemlig sjove at hive i, men er bestemt
ikke ufarlige
	
Med en skridsikker bademåtte gør du det ellers spejlglatte badeværelsesgulv til et sikkert
vandeventyr for dig og dit barn
	
Har du en børneskammel kan dit barn selv nå håndvasken uden at skulle bruge skuffer som
trappetrin og dermed risikere at falde

Et sikkert liv starter i hjemmet
Scan koden og læs mere om sikkerhed
for børn i hjemmet på IKEA.dk

