TEST DIT HJEMS SIKKERHED - Børneulykker 0-6 år
Er i orden Ændres

Boligen
Trapper
Er der gitter for oven og forneden?
Er der lister/plader ved åbne trin så børn ikke falder igennem?
Er der et sikkert gelænder?
Er der gelænder i børnehøjde?
Er adgang til kælder ufarlig for barnet?
Løse tæpper
Er der skridsikkert underlag?
Elektriske installationer
Er der et HFI relæ?
Er der børnesikrede kontakter?
Er der ingen defekte ledninger?
Er der dobbelt ”han” stik?
Er der løsthængende ledninger?
Er der ”lysdæmpere” sat løst på pæren, kan falde ned?
Vinduer
Er der børnesikrede hasper?
Døre
Er der dørstopper?
Er der højt placeret slå eller haspe på kælderdør og altan?
Soveværelse
Er der en sikker seng?
Soveværelse
Er lamper udenfor rækkevidde?
Er der plakater med tegnestifter?
Er der uroer med små genstande?
Stue/opholdsrum
Er der en sikker kravlegård?
Er legetøjet sikkert uden defekter?
Er der små ting som kan sluges?
Er der hjørnebeskyttere på borde/bænke med skarpe kanter?
Er der døre/skabe med glasrude i børnehøjde?
Er der giftige stikkende potteplanter? Blandt andet: Diphenbachia, Engletrompet,
Nerie, Julestjerne, Kaktus, Fredslilje, Appelsintræ.
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Er sykurv med strikkepinde og nåle, placeret højt?
Er reoler sikret til væggen?
Er brændeovnen afskærmet?
Er olielamper uden for små børns rækkevidde?
Er duge/dækkeservietter uden for børns rækkevidde?
Er tændstikker, lightere og tobaksvarer uden for børns rækkevidde?
Er der lukkede askebæger?
Tobaksrøg i rum hvor barnet opholder sig giver ikke anledning til en ulykke, men er farligt på lang sigt.
Badeværelse
Er der et solidt puslebord med kanter?
Er der skabe/hylder over puslebordet, fastophængt og nemt at nå fra puslepladsen?
Er der termostat på varmtvandshanen eller skoldningsspærrer?
Er der en stabil børneskammel ved håndvask?
Er medicinskab med lås eller med høj placering?
Kan døre låses indefra af et lille barn?
Kan døre åbnes udefra?
Køkken
Er der en sikker høj stol med godkendt sele?
Sikring af skabe/skuffer indeholdende stikkende/skarpe ting?
Er husholdningskemikalier anbragt utilgængeligt for små børn?
Er komfuret tippesikret?
Er ovnlågen børnesikret?
Er kogepladerne afskærmet?
Er placeringen af køkkenmaskinerne, bagerst på køkkenbord?
Er der løsthængende ledninger fra kaffe/køkkenmaskiner?
Er plastikposer anbragt utilgængeligt for små børn?
Altan
Er døren sikret så små børn ikke kan åbne den?
Er der rækværk uden vandrette tremmer?
Er møbler/kasser anbragt så små børn ikke via disse kan komme over rækværket?

Ude
Kan døren låses op indefra af et lille barn?
Kan håndtag/dørklokken nås udefra af et lille barn?
Er der trapper, åbne trin?
Er trappens rækværk solidt?
Er tremmeafstand under 10 cm?
Er have/legeplads indhegnet?
Er der en låge?
Er der sikre legeredskaber?
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Er sandunderlag under legestativer?
Er vandbassin, dam, vandløb, brønde indhegnet?
Under leg langs åer og vandløb – benyttes redningsvest?
Giftige planter/bær
Børn bør afholdes fra at spise andet end de kendte spiselige frugter og grøntsager.
Giftinformationscentralen Tlf. 82 12 12 12
Nogle af de almindeligste giftige vækster:
Pebertræ – blade og bær er giftige
Guldregn og Blåregn (2-10 frø giver forgiftning)
Taks (to af de røde bær giver forgiftning)
Thuja (løvet er giftigt)
Bjørneklo
Iris, specielt den gule (blot én frugtkapsel giver forgiftning)
Liljekonval: de røde bær, og også vandet fra vasen de har stået i er giftigt
Svampe – mange arter er giftige
Udhus
Er der farlige redskaber?
Er der gift- og sprøjtemidler?
Trafik
Er der en gangsti/cykelsti?
Er der en bro/tunnel?

Transport af børn
I barnevogn/klapvogn
Er den sikret mod sammenklapning?
Er der en lift med sikre hanke?
Er der en godkendt barnevognssele?
Er der reflekser på barnevogn/klapvogn?
På cykel
Er cyklen stærk nok til montering af et barnesæde?
Er der to sæt bremser?
Er der afskæring af hjul (frakkeskåner)?
Er barnesædet med sele og fod- og nakkestøtte?
Er der cykelhjelm? - også til den voksne?
Er der reflekser på cykel og tøj?
I bil
Er der en aldersvarende, godkendt barnesæde korrekt monteret?
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Til fods
Er der reflekser på tøj og støvler?
Har I beskyttelse mod sol med faktorcreme og en beskyttende hat?
Under sejlads og færden langs havnebassiner
Har I alle redningsveste på?

Checkliste til landbrugsejendomme
Lad hele familien deltage i gennemgangen. Det er let at blive ”gårdblind”. Tag derfor en udenforstående med
til at kontrollere sikkerheden.
Har alle lemme på loftet eller gulv en solid lukkeordning?
Er alle lemme på plads når de ikke benyttes?
Har trapper et solidt rækværk?
Er der rækværk ved åbne halmlofter?
Er korngraven forsvarligt afdækket?
Hvis en gyllebeholder er mindre end 1 ½ m høj, er den så sikret med klatrefrit
rækværk?
Er din fortank til gyllebeholderen forsvarligt afdækket og låst, hvis det er muligt?
Er kæder og kileremme afskærmet på alle dine maskiner?
Trækker du stikket ud, når du ikke bruger din flytbare halmtransportør og andet
elektrisk udstyr?
Er frontlæser eller andre løfteredskaber sænket efter brug?
Tager du altid tændingsnøglen med, når du forlader traktoren?
Når traktoren ikke benyttes, er den da sikret mod at kunne bruge gear og bremser?
Er afskærmningen på din kraftoverføring på traktoren i orden?
Er dit rum til bekæmpelsesmidler aflåst?
Opbevarer du den tomme emballage fra bekæmpelsesmidler forsvarligt?
Er dine sække forsvarligt stablet?
Er der lavet legeplads til mindre børn på et sikkert sted?
Opbevarer du veterinærmedicin utilgængeligt for børn?
Står hensatte traktorhjul ”væltesikkert”?
Er der markeret ved indkørsel til dit landbrug, at der er legende børn?
Indøv med børnene, når de er gamle nok, hvad de skal gøre, hvis ulykken sker. Placer en telefontavle
med de nødvendige telefonnumre i nærheden af telefonen.

Kopieret med tilladelse fra Sund By Netværk 2012 efter ”Håndbog i forebyggelse af Børneulykker 0-6 år”.
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