Zapobiegnij przewróceniu się mebli
Kreatywność i ciekawość dzieci nie mają żadnych ograniczeń. Poznawanie ich środowiska jest ważną
częścią uczenia się i rozwoju. Ich ciekawość prowadzi ich do eksploracji każdego zakątka, w tym mebli.
Meble w Twoim domu mogą wydawać się nieszkodliwe. Zaskakujące jest jednak, jak wiele
niebezpiecznych miejsc i przedmiotów dzieci mogą odkryć. Kiedy dzieci bawią się, naturalne jest, że chcą
sięgać, wspinać się i podciągać na meble, aby eksplorować otoczenie. Często używają kredensów i półek
jako ścianek wspinaczkowych, aby sięgnąć i złapać coś, co chcą. Pomimo niewielkiej wagi dzieci takie
meble są często niestabilne. Te meble, urządzenia i telewizory mogą łatwo przewrócić się i spowodować
poważne obrażenia, a nawet śmierć dzieci. Wypadki spowodowane przez wywracające się na meble
zdarzają się nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, którzy mogą odnieść poważne obrażenia. Najbardziej
skutecznym sposobem zapobiegania wypadkom jest przymocowanie do ściany wszystkich mebli,
urządzeń i telewizorów, które mogą się przewrócić.
Co oznacza termin "wywrócenie się mebli"?
"Wywrócenie się mebli" to termin odnoszący się do wypadków, w których meble przewracają się na
osobę powodując obrażenia ciała, a nawet śmierć.
Komu zagraża wywrócenie się?
Większość wypadków spowodowanych przez przewracające się meble zdarza się u małych dzieci.
Dzieci są szczególnie na nie narażone, ponieważ nie są świadome niebezpieczeństwa. Kiedy meble
się przewracają, nie są wystarczająco szybkie, aby zareagować i uniknąć upadku. Ponadto, gdy meble
spadają na nie, nie są wystarczająco silne, aby same je podnieść. Głównymi ofiarami takich
wypadków są dzieci. W nielicznych przypadkach może się to zdarzyć także u dorosłych i jest dla nich
równie niebezpieczne.
Gdzie zdarzają się takie wypadki?
Wypadki z przewracającymi się meblami mogą wystąpić w dowolnym miejscu w domu. Jednak
najczęstszymi obszarami wypadków z przewracającymi się meblami są sypialnie, pokoje dziecinne,
pokoje dzienne i kuchnie.
Czy ciężkie meble również wymagają kotwienia?
Nie ma znaczenia, jak ciężkie są meble, każde meble mogą się przewrócić. Kiedy dzieci wspinają się
lub wiszą na drzwiczkach lub komodzie, środek ciężkości przesuwa się poza podstawę mebli i mogą
przewrócić się i spaść na nie. Im cięższe meble, tym poważniejsze wypadki.
Czy meble w pokoju, w którym dzieci nie bawią się również wymagają zakotwienia?
Wypadki zwykle zdarzają się łatwo i bardzo szybko. Ciekawskie dzieci uwielbiają wędrować po
pokojach, których się ich nie spodziewasz. Dlatego ważne jest, by zakotwiczyć meble w
pomieszczeniach i zminimalizować ryzyko wywrócenia się ich. Zwłaszcza tam, gdzie nie spodziewasz
się pojawienia swoich dzieci.
Czy zatrzaśnięte szuflady i drzwiczki zastępują kotwy meblowe?
Zatrzaski szafek zostały zaprojektowane w sposób uniemożliwiający dostęp do szuflad i nie
zapobiegają ich przewróceniu. Nie zastępują kotew meblowych. Dziecko wspinające się lub wiszące
na komodzie i drzwiach może wciąż przewrócić szafkę. Pamiętaj, że zatrzaski nie eliminują ryzyka
przewrócenia.

Czy potrzebuję również kotwienia mebli dla starszych dzieci?
Dzieci nie zawsze pamiętają o bezpieczeństwie podczas zabawy. Kiedy dziecko chce czegoś
ekscytującego z mebli, po prostu wspina się, aby to dostać. Nie uważają szafek za coś, co może im
zaszkodzić. Nawet jeśli dziecko jest starsze, nie oznacza to, że jest bezpieczne. Dzieci mogą być
narażone na niebezpieczeństwo, ryzykowne wypadki z przewracającymi się meblami.
Czy meble znanej firmy meblowej również wymagają kotwienia?
Oczekuje się, że wszelkie znane meble będą spełniać normy bezpieczeństwa. Jednak niezależnie od
jakości i tego, jak dobrze znana jest firma, siła grawitacji dotyczy wszystkiego na ziemi. Wszystkie
meble mogą się przewrócić, gdy środek ciężkości przesunie się poza meble.
Czy niska komoda również wymaga zakotwienia?
Meble na niższym poziomie również mogą się przewrócić. Zwłaszcza, gdy kilka szuflad jest otwartych
w tym samym czasie lub gdy jest mocno wypełniona - przesuwając środek ciężkości poza podstawę
komody. Ten sam efekt występuje, gdy dziecko się na nią wspina. Dlatego też meble na niższym
poziomie muszą być również przymocowane do ściany.
Ryzyko wypadku wydaje się bardzo małe; czy nadal muszę się tym przejmować?
Wypadki z przewracającymi się meblami są częstsze, niż Ci się wydaje. Większość ludzi nie
przewiduje wywrócenia się mebli, ponieważ takie wypadki rzadko zgłaszane są w wiadomościach.
Jednak wywrotki mebli powodują więcej obrażeń, a nawet śmierci niż oczekiwano. Nie ma powodu,
aby ryzykować bezpieczeństwo rodziny, gdy takim wypadkom można łatwo zapobiec, mocując
meble, urządzenia i telewizory do ścian.

