
  

 

 

  

 

 

  .داروها را دور از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع باال ودر كمد مجهز به قفل نگه داري نماييد 

شوينده،  گير، محلول سفيد كننده و لك بر، مواد  مانند لوله بازكن، جوهر نمك، جرم)محصوالت خانگي خطرناك  

  .نگهداري نماييد را در بسته بندي اصلي آنها و با درب بسته ( گاز پاك كن، داروها و ديگر مواد شيميايي 

  .از قرار دادن ظروف حاوي مواد شيميايي در كنار مواد غذايي خودداري نماييد  

كنجکاو از  خطر مسموميت در كودكان نوپا و . زير ظرفشويي اجتناب نماييداز قرار دادن مواد شوينده در كمدهاي  

  . اين طريق بسيار باال مي باشد 

بهداشتي  چنانچه در منزل كودكي داريد، از قرار دادن خمير دندان، دهان شويه و يا ديگر فرآورده هاي آرايشي و  

  .خوشبو كننده در دسترس كودكان خودداري نماييد و 

كش و  گهداري محصوالت خطرناك مثل ضديخ، شيشه پاك كن، بنزين، نفت، سموم علف كش، سموم حشره از ن 

  .كودهاي باغباني در كمدهاي بدون قفل در پاركينگ و حياط منزل اجتناب نماييد 

  .تمامي سموم مورد استفاده در منزل را در ظروف با درب غيرقابل دسترسي كودكان نگه داري نماييد 

  .باشد مخلوط كردن فرآورده هاي سفيد كننده و جرم بر به دليل ايجاد گاز سمي خفه كننده، مطلقاً ممنوع مي    

مربوط به  موادي مانند نفت و بنزين را در ظرف اصلي آنها نگه داري كنيد و از ريختن اين مواد داخل ظروف  

  .پرهيز كنيد فرآورده هاي خوراكي و نوشيدني مانند بطري خالي نوشابه جداً 

اين  . از قرار دادن كيف دستي و ساك خريد و همچنين كيسه هاي نايلوني، در دسترس كودكان پرهيز كنيد 

  .ممکن است سبب خفگي كودكان شوند وسايل 

  .خانواده خود را محافظت كنيد. آسيب ناشي از مسموميت مي تواند جبران ناپذير باشد 

 59آبان  -ویژه هفته پیشگیری از مسمومیتها  -  معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز –سموم رکز اطالع رسانی داروها و م

خانه خود را نسبت به بروز . از مسموميت ها در منازل رخ مي دهند% 09نزديك به 

   .نماييد مسموميت ايمن 


