Lapsen turvallisuus,
0–3 kuukautta vanha lapsi
Nukkuminen ja sänky
Pieni vauva nukkuu
turvallisimmin selällään.
Pidä vauva tarpeeksi lämpimänä.
Huolehdi, että vauva pystyy liikuttamaan käsiään.
Älä peitä vauvan kasvoja.
Vauvan on turvallisempaa nukkua
omassa sängyssä kuin
vanhempien sängyssä.
Sängyn tulisi pysyä hyvin paikallaan.
Kiinnitä erityistä huomiota
vanhoihin kehtoihin, joita voi keinuttaa.
Ne voivat olla vaarallisia.
Myös vanhojen sänkyjen turvallisuus
kannattaa tarkistaa.
Varmista, että sängyssä ei ole sellaisia osia,
joihin vauva voi loukata itsensä.
Varmista myös, että vauva ei voi
juuttua vaatteisiin tai joutua kuristuksiin.
Pinnasängyssä ei saa olla muovia.
Sängyn päälle ripustettavat lelut eli
niin sanotut mobilelelut pitää
ripustaa niin korkealle,
ettei vauva tavoita niitä.

Hoitopöytä
Lattia on turvallisin paikka vaihtaa vaipat.
Jos vaihdat vaipan hoitopöydällä,
pidä aina vauvasta kiinni.
Kun vaihdat vaipan tai puet vauvan hoitopöydällä,
pidä kaikki tarvikkeet lähelläsi.
Vauva voi jo kääntyä nopeasti.
Silloin on vaara, että hän putoaa lattialle.
Hoitopöydän pitää pysyä hyvin paikallaan.
Siinä tulisi olla laidat takana ja
molemmilla sivuilla.
Älä koskaan jätä vauvaa
yksin hoitopöydälle.

Rattaat
Rattaiden tulisi olla kestävät
ja turvalliset käyttää.
Niiden pyörien tulee olla tukevat.
Laita rattaisiin heijastimet.
Käytä aina jarrua,
kun rattaat ovat paikallaan tai kun et pidä
rattaiden kahvasta kiinni.
Pue vauva rattaisiin niin,
että otat huomioon ulkoilman lämpötilan.

Kylpy
Kun kylvetät vauvaa,
pidä kaikki tarvikkeet kätesi ulottuvilla.
Tarkista veden lämpötila huolellisesti.
Kylpyveden tulisi olla noin 37 astetta.
Täytä kylpyamme vedellä,
ennen kuin laitat vauvan sinne.
Pidä oma kätesi lapsen pään alla,
ja pidä tukevasti kiinni olkavarresta.
Babysitter
Aseta Babysitter aina lattialle.
Varmista, että vauva on
kunnolla siinä kiinni.
Babysitterin tulee olla tukeva
ja pysyä hyvin paikallaan.
Älä käytä Babysitteriä,
jos vauva painaa enemmän
kuin tuolin suosituksessa lukee.
Vinkki: Aseta lapsi ja Babysitter
peitolle lattialle.
Tutti
Valitse tutti, joka sopii
vauvan suuhun ja ikään.
Kun olet ostanut tutin, keitä se,
ennen kuin otat sen käyttöön.
Mitä enemmän hampaita lapsi saa,
sitä enemmän tutit kuluvat.
Tarkista joka kerta, että tutti on ehjä
ennen kuin annat sen vauvalle.
Heitä tutti pois, jos se on vähänkin rikki.
Rikkinäinen tutti voi aiheuttaa
vauvalle tukehtumisvaaran.
Tuttiketju saa olla enintään 22 senttimetriä,
jotta lapsi ei saa sitä kaulan ympärille.

Auto
Vauva on aina laitettava autossa
turvakaukaloon ja kiinni turvavöihin.
Näin pitää toimia myös lyhyillä matkoilla.
Käytä vain hyväksyttyjä
turvakaukaloita ja turvaistuimia.
Asenna ne autoon oikein ohjeen mukaisesti.
Poista mahdollinen auton turvatyyny
sen istuimen paikalta,
jossa vauvan turvaistuin on.
Etuistuimessa on oltava vähintään
20 cm kojelaudan ja turvakaukalon
kantokoukun välissä.
Käytä turvakaukaloa niin kauan,
kunnes vauvan pää ulottuu turvakaukalon
reunan yläpuolelle.
Tämän jälkeen vaihda turvakaukalo
suurempaan turvaistuimeen.
Autossa lapsi istuu turvallisesti
selkä menosuuntaan päin.
Pidät hänet näin istumassa
niin kauan kuin mahdollista,
mieluiten noin neljän vuoden ikään asti.
Varmista, että vauva on tukevasti
kiinni turvakaukalossa
ennen kuin käynnistät auton.
Älä koskaan jätä vauvaasi yksin autoon.

