
Защитете мебелите си от преобръщане 
 
Децата са любопитни и креативни без ограничения. Проучването на средата им е важна част от 
обучението и растежа. Любопитството им ги кара да изследват всеки ъгъл на къщата, включително 
и вашите мебели. Мебелите в дома ви може да ви се струват безобидни. Изненадващо има много 
опасни места и предмети, които децата могат да открият. Когато децата играят в къщата, е много 
естествено да искат да достигнат, да се изкачат и покатерят върху мебелите, за да проучват. Те 
често използват скринове и рафтове като играчки за катерене, за да достигнат и грабнат нещо, 
което искат. Въпреки ниското тегло на децата, такива мебели често са нестабилни. Тези мебели, 
уреди и телевизори могат лесно да се преобърнат и да причинят сериозни наранявания или дори 
смърт на децата. Авариите с преобръщане на мебели се случват не само при деца, но също и 
възрастните могат да бъдат сериозно наранени. Най-ефективният начин за предотвратяване на 
злополуки е да обезопасите всички мебели, уреди и телевизори, които имат риск от 
преобръщане, като ги закрепите към стена. 
 

Какво означава терминът преобръщане на мебели? 
Преобръщането на мебели е термин, отнасящ се до злополуки, при които мебелите се 
стоварват върху човек, причинявайки нараняване или дори смърт. 
 
Кого може да засегне преобръщането? 
Повечето инцидентни преобръщания се случват с малки деца. Децата са изключително 
уязвими, защото не са наясно с опасността. Когато мебелите се преобърнат, те не са 
достатъчно бързи, за да реагират и да избегнат падането. Освен това, когато мебелите паднат 
върху тях, те не са достатъчно здрави, за да вдигнат мебелите от себе си. Основните жертви на 
подобни злополуки са децата. В малко случаи това може да се случи и при възрастни и е 
еднакво опасно за тях. 

 
Къде се случват инциденти с преобръщане? 
Инциденти с преобръщане могат да възникнат на всяко място в дома. Въпреки това, най-често 
срещаните зони за борба с инцидентите са спалните, детските стаи, дневните и кухните. 

 
Нуждаят ли се от закрепване тежките мебели? 
Няма значение колко тежки са мебелите, всяка мебел може да се преобърне. Когато децата се 
катерят или провисват на врати или скринове, центърът на тежестта се измества извън 
основата на мебелите и те се преобръщат и могат да паднат върху тях. Колкото по-тежки са 
мебелите, толкова по-тежки са злополуките. 

 
Нуждаят ли се от закрепване и мебелите в стаите, където децата не играят? 
Инцидентите обикновено се случват лесно и много бързо. Любопитните деца обичат да се 
промушват в стаи, в които не очаквате. Затова е важно да закрепите мебелите в помещенията, 
за да сведете до минимум риска от преобръщане на мебели. Особено там, където не очаквате 
децата ви да са много често. 

 
Чекмеджетата с резета и врати отменят ли необходимостта от закрепяне? 
Ключалките на шкафовете са проектирани да предотвратяват достъпа до чекмеджетата, а не 
за да не им позволяват да се преобърнат. Те не отменят необходимостта от закрепяне на 
мебелите. Дете, което се катери или виси на скрина и вратите, все още може да накара шкафа 
да се преобърне. Не забравяйте, че ключалките не елиминират риска от преобръщане. 



Имам ли нужда от закрепване на мебели при по-големи деца? 
Децата не винаги помнят своите уроци по безопасност, докато играят. Когато детето иска нещо 
вълнуващо върху мебелите, то просто се изкачва, за да го достигне. Те не смятат шкафовете за 
нещо, което може да им навреди. Дори ако детето е по-голямо не означава, че е в 
безопасност. Децата могат да бъдат изложени на опасни рисковани злополуки с преобръщане. 
 
Изискват ли закрепване също и мебелите на популярни мебелни компании? 
Очаква се всички добре познати мебелни брандове да отговарят на стандартите за 
безопасност. Въпреки това, независимо от качеството или колко широко известна е една 
компания, силата на гравитацията се прилага за всичко на земята. Всички мебели могат да се 
преобърнат, когато центърът на тежестта се измести извън мебелите. 

 
Необходимо ли е закрепване и на ниски шкафове с чекмеджета? 
Мебелите на по-ниското ниво също могат да се преобърнат. Особено, когато няколко 
чекмеджета са отворени едновременно или когато то е силно препълнено, при което се 
получава изместване на центъра на тежестта извън основата на скрина. Същият ефект се 
получава, когато дете се катери по него. Следователно мебелите от по-ниско ниво също 
трябва да бъдат закрепени към стена. 

 
Рискът от инцидент с преобръщане изглежда много малък; трябва ли да се притеснявам? 
Инцидентите с преобръщане на мебели са по-чести, отколкото може да се предположи. 
Повечето хора не предвиждат опасността от преобръщане на мебели, тъй като подобни 
инциденти почти не се съобщават по новините. Преобръщането на мебели обаче води до 
повече наранявания и дори смърт от очакваното. Няма причина да рискувате безопасността на 
вашето семейство, когато подобни злополуки могат лесно да бъдат предотвратени чрез 
закрепване на мебелите, уредите и телевизорите към стените. 

 


