
SAFETY MOMENT
Children Safety

МИНУТКА ПО ТБ
Безопасность Детей

• The fall from the window is one of the main 
causes of childhood injuries and deaths

• Be vigilant and do not leave young children alone 
in a room with open windows or there is even 
the slightest chance that a child can open it 
himself

• Never count on mosquito nets. They are not 
designed to protect against falls

• Install the locks on the windows (special locks)
• If possible, open the windows (window leaf) from 

above, not from the bottom
• Move and remove from the window various 

pieces of furniture that are used as a stand
• The same problem is an accident in which 

children die and are seriously injured.
• Cross the road only on the pedestrian crossing
• Make sure the driver gives way to you
• Stay away from the roadway
• At night, be more vigilant and try to wear 

reflective clothing
• Make sure that the driver sees you
• Try to establish visual contact with the driver 

before crossing the roadway

• Падение из окна является одной из основных 
причин детского травматизма  и смертности

• Будьте бдительными и не оставляйте маленьких 
детей одних в комнате с открытыми окнами, или 
если есть хоть малейшая вероятность, что ребенок 
может его самостоятельно открыть

• Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они 
не предназначены для защиты от падений

• Установите на окна блокираторы (специальные 
фиксаторы) 

• По возможности, открывайте окна (форточки) 
сверху, а не снизу

• Отодвиньте и уберите от окна различные предметы 
мебели, которые используются в качестве 
подставки

• Так же проблемой является ДТП, в котором 
погибают и получают серьезные травмы дети

• Переходите дорогу только по пешеходному 
переходу 

• Убедитесь, что водитель уступает вам дорогу
• Держитесь подальше от проезжей части дороги
• В ночное время будьте более бдительными и 

старайтесь носить светоотражающую одежду 
• Убедитесь в том, что водитель видит Вас 
• Попытайтесь установить визуальный контакт с 

водителем перед тем как пересечь проезжую часть 

ҚТ бойынша шағын жиын
Балалардың қауіпсіздігі

• Терезеден құлау балалар жарақатының және 
өлімінің басты себептерінің бірі.

• Мұқият болыңыздар, балаларды терезесі ашық 
немесе терезені ашып алатын ықтималдығы бар 
бөлмелерде жалғыз қалдырмаңдар

• Ешқашан масадан қорғағыш торға сенбеңіздер. 
Олар құлап кетуден қорғауға арналмаған.

• Терезеге арнайы қорғағыш орнатыңыздар 
(арнайы фиксатор)

• Мумкіндігінше терезелерді  жоғарыдан 
ашыңыздар

• Терезенің алдынан тұғыр ретінде қолданылатын 
жиhаздарды және терезеге мінуге қолайлы 
нәрселерді алып тастаңыздар.

• Сонымен қатар ЖКО да балалардың өліміне және 
жарақатына алып келетін мәселелердің  бірі. 

• Жолдан тек жаяу жүргінші өтетін жерден қана 
өтіңіздер.

• Сізге жүргізуші жол беретініне көз жеткізіңіздер
• Көлік жүретін жолдан әрірек жүріңіздер
• Түнгі уақытта өте сақ болыңыздар және үстіңізге 

жарық шағылыстыратын киім киіп жүріңіздер
• Көлік жүргізушінің сізді көріп тұрғанына көз 

жеткізіңіз
• Жолдан өтпес бұрын көлік жүргізушімен көз 

арқылы байланыс жасауға тырысыңыз.


