Împiedică răsturnarea mobilierului tău
Copiii sunt curioși și creativi fără nicio limită. Explorarea mediului lor este o parte importantă a învățării
și dezvoltării. Curiozitatea îi determină să exploreze fiecare colț al casei, inclusiv mobilierul. Mobila din
casă îți poate părea inofensivă. În mod surprinzător, există multe locuri periculoase și obiecte pe care
copiii le pot descoperi. Când copiii se joacă în casă, este foarte firesc ca aceștia să vrea să ajungă la
obiecte, să se urce și să se tragă în sus unii pe alții pe mobilă pentru a explora. Adesea folosesc comode
și rafturi ca jucării de cățărare pentru a ajunge și a apuca ceva ce își doresc. În ciuda greutății reduse a
copiilor, un astfel de mobilier este deseori instabil. Aceste piese de mobilier, aparate și televizoare se
pot răsturna cu ușurință și pot provoca răniri grave sau chiar moartea copiilor. Accidentele de răsturnare
a mobilierului apar nu numai în cazul copiilor, ci și adulții pot fi răniți grav. Cel mai eficient mod de a
preveni accidentele este de a fixa întregul mobilier, aparatele și televizoarele care prezintă riscul de a se
răsturna de pe un perete.
Ce înseamnă termenul de răsturnare a mobilierului?
Răsturnarea mobilierului este un termen care se referă la accidentele în care mobilierul se răstoarnă
asupra unei persoane cauzând rănirea sau chiar moartea.
Pe cine afectează răsturnarea?
Cea mai mare parte a accidentelor de răsturnare se întâmplă cu copiii mici. Copiii sunt foarte
vulnerabili pentru că nu sunt conștienți de pericol. Atunci când mobilierul se răstoarnă, aceștia nu
sunt suficient de rapizi pentru a reacționa și pentru a evita căderea. De asemenea, atunci când
mobilierul cade deasupra lor, aceștia nu sunt suficient de puternici pentru a ridica mobilierul de pe
ei. Principalele victime ale unor astfel de accidente sunt copiii. În puține cazuri, acest lucru se poate
întâmpla și cu adulții și este la fel de periculos pentru ei.
Unde se produc accidentele de răsturnare?
Accidentele de răsturnare se pot întâmpla în orice loc al casei. Cu toate acestea, cele mai comune
zone pentru accidentele de răsturnare sunt dormitoarele, camerele copiilor, camerele de zi și
bucătăriile.
Mobilierul greu are nevoie, de asemenea, să fie fixat?
Nu contează cât de greu este mobilierul, orice mobilier se poate răsturna. Atunci când copiii se urcă
sau se atârnă de uși sau de un dulap cu sertare, centrul de greutate se mută în afara bazei
mobilierului și acesta se răstoarnă și poate cădea peste copii. Cu cât mobilierul este mai greu, cu
atât accidentele sunt mai severe.
Este nevoie de fixarea mobilierului și într-o cameră în care copiii nu se joacă?
De obicei, accidentele se întâmplă cu ușurință și foarte repede. Copiii curioși adoră să descopere
camere la care nu te vei aștepta. Prin urmare, este importantă fixarea mobilierului în camere pentru
a reduce riscul răsturnării. Mai ales acolo unde nu te aștepți să fie foarte des copiii tăi.
Sertarele și ușile închise înlocuiesc elementele de fixare a mobilierului?
Încuietorile dulapurilor sunt concepute pentru a împiedica accesul în sertare și nu pentru a
împiedica răsturnarea. Acestea nu înlocuiesc elementele de fixare a mobilierului. Un copil care se
urcă sau se agață de scrin și de uși poate, de asemenea, face ca dulapul să se răstoarne.Ține minte,
încuietorile nu elimină riscul de răsturnare.

Este nevoie de fixarea mobilierului și pentru copiii mai mari?
Copiii nu își amintesc întotdeauna de lecțiile privind siguranța lor atunci când se joacă. Când un copil
își dorește ceva interesant de pe mobilier, se urcă doar pentru a ajunge la acel lucru. Ei nu consideră
dulapurile ca ceva care le poate face rău. Chiar dacă un copil este mai mare nu înseamnă că este în
siguranță. Copiii pot fi expuși la pericole riscând accidente prin răsturnare.
Mobilierul de la companii cunoscute de mobilă are nevoie, de asemenea, să fie fixat?
Ne așteptăm ca orice mobilier de la companii de renume să răspundă standardelor de siguranță. Cu
toate acestea, indiferent de calitate sau cât de cunoscută este o companie, forța gravitației se aplică
oricărui obiect de pe pământ. Orice mobilier se poate răsturna atunci când centrul de greutate se
mută în afara acestuia.
Dulapurile cu sertare de înălțime redusă au nevoie de fixare, de asemenea?
Mobilierul de înălțime redusă se poate, de asemenea, răsturna. Mai ales, atunci când mai multe
sertare sunt deschise în același timp sau atunci când dulapul este umplut din abundență - mutarea
centrului de greutate în afara bazei dulapului cu sertare. Același efect apare atunci când un copil se
urcă pe dulap. Prin urmare, mobilierul de înălțime redusă trebuie, de asemenea, să fie fixat pe
perete.
Riscul de accident prin răsturnare pare foarte mic; mai trebuie să îmi fac griji?
Accidentele de răsturnare a mobilierului sunt mai frecvente decât ar putea părea. Majoritatea
oamenilor nu anticipează pericolele răsturnării mobilierului, deoarece astfel de accidente sunt
rareori raportate la știri. Cu toate acestea, răsturnările de mobilier stau la baza mult mai multor
răniri și chiar decese decât ne-am aștepta. Nu există niciun motiv de a risca siguranța familiei tale
atunci când astfel de accidente pot fi prevenite cu ușurință prin fixarea mobilierului, aparaturii și a
televizoarelor pe pereți.

