املعايري الخاضعة للتأييد
منذ عام  2017هناك معيارين من املعايري األوروبية الستيعاب نظم
ضبط النفس (مقاعد ،كرايس ،عربات االطفال) بنظام تصنيف مختلف:

املقاعد والكرايس وتلك البيضاويةالشكل تستخدم منذ األيام األوىل من
الحياة حتى يف الرحالت القصرية.
اكرث الحوادث تحدث عىل طرقات املدن خاصة يف تلك الرحالت التي تظن
بانها أقل خطورة.

•  ECE R44والتي تستند إىل وزن الطفل
• ) ECE R129 (i-Sizeوالتي تدعم النموذج السابق مع
العديد من االبتكارات ،مبا يف ذلك التصنيف وفقا لطول الطفل.
تحقق دامئا من وجود ملصق مناذج العايري املؤيدة
ECE129 ECE R44
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أطفال آمنني يف السيارة
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إال أن من يقتني مقعد ECE R44
ليس مجربا بأي شكل عىل استبداله وفقا للمعايري الجديدة
.ECE R129
ويشمل ترشيع  i-Sizeأيضا:
املوافقة عىل الحامية من اآلثار
والعوارض الجانبية
اإللزام مبرفق  ISOFIXللمنتجات
املخصصة لألطفال األصغر سنا
)يصل طولهم إىل  105سم(

باالشرتاك مع

أطفال يف الداخل

هل تعرف؟
الحوادث هي السبب الرئييس لوفاة األطفال بني صفر و أربعة عرش عاما،
ويف  %37من الحاالت هي بسبب حادث سري! إذا حزم الطفل بشكل
صحيح ،يتم تقليل خطر وفاة األطفال دون سن األربع سنوات إىل النصف،
وكذلك خطر الصدمات الخطرية .عىل املقعد األمامي ،يعادل الخطر خمسة
أضعاف!

مقاعد ،كراسي ،كراسي بيضاوية
الشكل :كيف نختار؟
املجموعة صفر :0

الكريس (من الوالدة حتى  10كغم) مناسبة للصغار جدا ،وإذا كانت
متامثلة ،يجب أن توضع عىل املقاعد الخلفية يف اتجاه عريض.

مجموعة صفر:+0

متوت غضون أمتار قليلة حتى بحامية عناق

إبقاء طفلك بني ذراعيك ،ال يوفر لك أي ضامن للحامية :طفل
بوزن  6كغم ،بتأثري  50كم  /ساعة ،عىل سبيل املثال
يزن  150كغم!

الكريس البيضاوي الشكل (من الوالدة حتى  13كغم) يتم وضعه عىل
املقاعد الخلفية دامئا يف االتجاه املعاكس للسفر ،مع
االلتزام بإلغاء تنشيط الوسادة الهوائية
 airbagإن وجدت.

املجموعة :1

األطفال من  9إىل  18كغم توضع عىل املقاعد الخلفية فقط باتجاه
السفر

املجموعة :2

األطفال من  15إىل  25كغم

هو فرض من القانون!
يلزم قانون السري جميع األطفال الذين يصل وزنهم إىل 36
كيلوغراما و  150سم يف االرتفاع باستخدام االحزمة
املتوافق عليها .إذا مل تلتزم بهذا القانون ،فإنك تخضع لغرامة ترتاوح بني
 80يورو و  323يورو ،باإلضافة إىل ايقاف رخصة القيادة خاصتك
مدة  15يوما و ملدة شهرين يف حال منحت عقوبتني لنفس التعدي
خالل فرتة عامني.
للبالغ طولهم أكرث من  150سم
حتى حوايل سن الثانية عرش ،يتنقل األطفال مثل البالغني ،وبالتايل ،يف
املقعد الخلفي أو األمامي ولكن دامئا ،مع أحزمة األمان!

املجموعة :3

أطفال بوزن  22و  36كغم للمجموعتني 2و  3توضع مقاعد
األطفال عىل املقاعد األمامية أو الخلفية بوجهة السفر

تم فرض مسند الظهر إلزامي  ECE129 (I-SIZE)،مع ترشيع
لجميع مقاعد السيارات لألطفال دون  125سم طوال (للمنتجات
املطورة حديثا) وملقعد السيارة املعاكس التجاه السري حتى  15شهرا
من العمر

القاعدة االوىل :اعطاء املثل الصالح
مع األطفال ،مثال جيد يعطي نتائج أكرث من الكلامت ،حتى يف السيارات.
مع األجداد واألقارب ،بالعزم وتناقل الكلمة :ال تخافوا من توقع أن يتم
تثبيت أطفالك إىل املقاعد.

تذكر
النقل عىل ذراعي شخص بالغ ال يحمي الطفل

رسير الطفل العادي ال ينبغي أبدا أن يستخدم
يف السيارة

يجب أن يكون مقعد الطفل يف االتجاه املعاكس
للسفر حتى سن  15شهرا
االلتزام مبسند الظهر لجميع مقاعد السيارات لألطفال
بطول دون  125سم (للمنتجات املطورة حديثا(
املقعد الخلفي املركزي هو األكرث أمانا
)وإال فاألفضل مقعد اليمني(
من الجيد إدخال قفل مقبض باب السيارة إذا كان
املقعد مؤمنا بالقرب من الباب
يجب إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية airbag

إذا كان مقعد الطفل يف املقعد األمامي يف اتجاه السفر

