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Tarkastuslista

LAPSET

0-2

Tarkistathan seuraavat asiat, kun kodissasi on pieniä lapsia.
O Lelut ovat alle 3-vuotialille soveltuvia,
O Mattojen alla on liukuesteet
eikä niissä ole pieniä, irtoavia osia
O Huonekalujen terävät kulmat on suojattu
O Pienet esineet esim. patterit ja lelut,
O Hanat ovat termostatti- ja turvahanoja
jotka voivat tukkia lapsen hengityksen
O Kylpyammeessa lasta ei koskaan jätetä
pidetään lasten ulottumattomissa
O Hoitopöydälle lasta ei jätetä hetkeksikään yksin
O Pinnasängyn pohja lasketaan alemmaksi,
kun lapsi opettelee ylös nousua
O Syöttötuolissa lasta ei jätetä ilman valvontaa
O Ruoka- tai kahvipöydässä lasta ei pidetä sylissä
Kuumaa ruokaa tai juomaa ei kanneta samaan
kun lasta
O Sähköjohdot ovat poissa lasten ulottuvilta
O Kodinkoneet kuten kahvinkeitin on lasten
ulottumattomissa
O Terävät esineet ovat lapsen ulottumattomissa
Keittiön laatikoissa on turvasulkimet
O Liesisuoja on käytössä keittiössä
O Alkoholijuomat on lasten ulottumattomissa
O Lääkkeet ja vitamiinit on lukitussa kaapissa
O Pesu-ja puhdistusaineet on lukitussa kaapissa
tai kaapin ylähyllyllä
O Kemikaalit säilytetään alkuperäispakkauksissa
O Huonekasvit ovat myrkyttömiä
O Tupakat, tupakantumpit ja nikottinipurukumit ovat poissa lasten ulottuvilta
O Ikkunoissa on putoamisen estävät ikkunapidikkeet
O Parvekkeen ovessa on turvalukko/pidike
O Sisäportaissa on:
O Turvaportti
O Kaiteet
O Liukuesteet

ilman valvontaa
O Kylpyhuoneen lattiassa on liukuesteet
O Saunassa kiukaan ympärillä suojakaide
O Kodin palovaroittimet on oikein sijoitettu
oikein ja toimintakunnossa
O Autossa lapsi on aina turvaistuimessa ja
turvavyöt kiinnitettynä
O Turvaistuin on:
O Lapselle sopivan kokoinen
O Kiinnitetty oikein selkä menosuuntaan
O Polkupyörän kyydissä lapsella on kypärä
päässä lastenistuimessa ja turvavyöt
kiinnitettyinä
O Lapsen huoltaja hallitsee ensiaputaidot
O Kodin ensiapuvarustus on riittävä
O Kotipuhelimen läheisyydessä on hätänumerot:
* Hätänumero 112
* Myrkytystietokeskus 09 471 977

O Ostoskärryissä lapsi sijoitetaan hänelle
tarkoitettuun istuimeen. Kärryjen
istuinkaukalossa turvavyöt on kiinnitetty
O Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin : hoitaja
tietoinen missä lapsi on ja mitä hän tekee
Lapsi saa nauttia hellydestä, läheisyydestä
ja yhdessäolosta, säännöllisesti.
Lähipiiristä saa tarvittaessa apua ja tukea
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