
 தயாராக இருஙகள்
•  ஓர் அவசர நிலையின் ப�ாது 911 ஐ 
அலையுஙகள்

•  �ின்வருவன உட�ட முககிய ததாலைப�சி எணகலை 
லவததிருஙகள்:

  ➛ Ontario Poison Centre  
      1-800-268-9017

  ➛ Telehealth Ontario 
   1-866-797-0000
   TTY: 1-866-797-0007

•  ஒரு முதலுதவித ததாகுதிலயப் த�ற்றுக 
தகாள்ளுஙகள், அலத எஙகு எவவாறு �யன்�டுதத 
பவணடுதென அறிந்து தகாள்ளுஙகள்

•  முதலுதவி, CPR என்�வற்றில் ஒரு �ாடதநறிலய 
பெற்தகாள்ளுஙகள் 

 பெைதிகத தகவல்களுககு
Toronto Public Health 

416-338-7600
TTY: 416-392-0658 
toronto.ca/health 

Parachute Canada:

Preventing Injuries. Saving Lives.
parachutecanada.org, 
“காயத் தலைப்புககள்” மீது ச�ாடுககுஙகள்

Health Canada 

தயாரிப்புப் பாதுகாப்பு பற்றிய 
சபாதுவான வி�ாரலைகள்
1-866-225-0709
அணலமய மீளலைப்புககளும் எச�ரிப்புககளும் 
(விலளயாட்டுப் சபாருட்கள் உட்பட)
healthycanadians.gc.ca 

Canadian Partnership for Children’s 
Health and Environment

www.healthyenvironmentforkids.ca

வவாட்டர்லூ பிராநதறிய மாநகராட்�றியின் (சபாதுச 

சுகாதார, அவ�ர நறிலைச வ�லவகள்) அனுமதறியுடன் 

தகவலமககப்பட்டது. வவணடுவகாளின் வபரில் 

அணுகத்தகக வடிவஙகளில் கறிலடககப் சபறும்.

த ீஏற்�டாது தவிர்ததல்
 ❑ வடீ்டின் எல்ைா மட்டத்தறிலும் புலக, காபவனாசராட்ல�டு 

அ்றிகருவிகலள நறிறுவுஙகள்

 ❑ அ்றிகருவிகலள வைலமயாகச வ�ாதறிப்பதுடன் ஒவசவாரு 6 

மாத காைத்துககும் ஒரு முல் மறின்கைஙகலள மாறறுஙகள்

 ❑ எரியும் சமழுகுதறிரிகலள ஒரு வபாதும் கவனிப்பாரின்்றி 
விடாதீர்கள், அவறல் �றிறுவர்கள், ச�ல்ைப் பிராைிகள், 

தளபாடஙகள், தறிலரச �ீலைகள் என்பவற்றிைறிருநது 

அப்பு்ப்படுத்தறி லவத்தறிருஙகள்

 ❑ தீககருவிகலளயும் தீககுச�றிகலளயும் லககசகட்டாதவாறு 

லவத்தறிருஙகள்

நஞ்சுகலைத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ இர�ாயனஙகள், அைகு�ாதனத் தயாரிப்புககள், மருநதுகள், 

மறின்கைஙகள், காநதஙகள், துப்புரவாககல் தயாரிப்புககள் 

என்பவறல் லககசகட்டாதவாறு லவத்தறிருஙகள்

 ❑ வடீ்டுப் சபா்றிகலளக லககசகட்டாதவாறு லவத்தறிருஙகள்

 ❑ பலைய வடீுகளில் (நீரிலும் சுவர்ப் பூசசுககளிலும்) ஈயம் 

இருககறி்தாசவன்றும், கல் நார் (அஸசபஸசடாஸ) 

உள்ளதாசவன்றும் வ�ாதறியுஙகள்

ெின்னதிர்்சசிகலைத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ பாவிககாத மறின் சவளிசச�ல் வைறிகளில் குதக காப்புககலள 

நறிறுவுஙகள்

 ❑ மறின் வடஙகலள பார்லவககுப் புைப்படாதவாறு 

தளபாடஙகளுககுப் பின்னால் லவத்தறிருஙகள்

�ாவிதத தயாரிப்புககள்
 ❑ தயாரிப்புககள் காைாவதறியாகாமல், தலட 

ச�யயப்பட்டிராமல், மீளலைககப்பட்டிராமல் அல்ைது 

வ�தமலடநதறிராமல் இருப்பலத உறுதறி ச�யது சகாள்ளுஙகள்

 ❑ எல்ைாத் தயாரிப்புககளுககும் உறபத்தறியாளரின் 

அ்றிவுறுத்தல்கலளப் பின்பறறுஙகள்

 ❑ வரைாறு அ்றியப்படாத கார் இருகலககலளப் பயன்படுத்தவவா 

சகாள்வனவு ச�யயவவா வவணடாம்

 ❑ கீவை விழும் வழுககறிகலளக சகாணட சதாட்டில்கலள 

வாஙகவவா பயன்படுத்தவவா வவணடாம்

எரிகாயஙகலைத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ தீயிடத்துககு/எரிவாயுத் தீயிடத்துககு முன் ஒரு 

தறிலரலய அல்ைது தீயிடப் படலைலய நறிறுவுஙகள்

மூ்சசலடப்ல�/மூ்சசுத திணறலைத தவிர்ததுக 
தகாள்ளுஙகள்

 ❑ உைவூட்டுலகயில் ஒரு வபாதும் குைநலதலயக 

கவனிப்பாரின்்றி விட்டு விடாதீர்கள்

 ❑ பிள்லளகள் உணணும் வபாது எப்வபாதும் அவர்கலள 

வமறபார்லவ ச�யயுஙகள்

 ❑ �றி்றிய வட்ட உைவுகலளத் தவிருஙகள் (உதாரைமாக 

சகாட்லடப் பருப்பு வலககள், ச�ாட் வடாகுகள், 

முழுத் தறிராட்ல�கள், கடினமான சடாபி, வ�ாளப்சபாரி)

 ❑ மல்ப்புத்தறிலர/தறிலரச �ீலைக கயிறுகலள 

லககசகட்டாதவாறு லவத்தறிருஙகள்

 ❑ பிளாத்தறிககுப் லபகலள லககசகட்டாதவாறு அல்ைது 

முடிப்புப் வபாட்டு லவத்தறிருஙகள்

விழுந்து விடுவலதத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ லகககுைநலத இருகலககலள தலரயில் 

லவத்தறிருஙகள், ஒரு வபாதும் உயரமான 

வமறபரப்புககளில் லவப்பலதத் தவிருஙகள்.

 ❑ தளபாடஙகலளயும் ஏலனய ஏ்றி 
விைககூடியவறல்யும் யன்னல்களிைறிருநது 

அப்பு்ப்படுத்தறி லவத்தறிருஙகள்

 ❑ 10 �.மீ. (4 அஙகுைம்) ஐ விடக கூடுதைாகத் 

தறி்ககாமைறிருகக யன்னல் காப்புககலளப் 

பயன்படுத்துஙகள்

 ❑ சதாலைககாட்�றிலயயும் உயரமான 

தளபாடஙகலளயும் சுவருடன் வ�ர்த்துப் பிலைத்து 

லவத்தறிருஙகள் (உதாரைமாக புத்தக அலுமாரிகள், 

ஆலட அலுமாரிகள்) 

 ❑ படிககட்டுககலளயும் வாயில்கலளயும் கம்பளஙகள் 

பரவியும் கைன்றும் இருககாமல் லவத்தறிருஙகள்

 ❑ படிககட்டுககளின் வமலும் கீழும் பாதுகாப்புப் 

படலைகலள அலமத்துலவத்தறிருஙகள்

 த�ாதுவான வடீடுப் �ாதுகாப்பு
நீஙகள் ஏற்கனபவ தசயதவற்லற குறியிடட �ின், நீஙகள் முயை விரும்பு�வற்லற்ச சுற்றி வடடெிடுஙகள்

இைம் 

�ிள்லைகளுககு 

உஙகைது வடீலட பெலும் 

�ாதுகாப்�ானதாக

ஆககுவதற்கான 

குறிப்புககள்

PH1702LM1225TA Tamil



 விலையாடும் ப�ாது
விைஙகுக கடிகலைத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்

 ❑ ச�ல்ைப் பிராைிகள் அருகறில் இருககும் வபாது 

உஙகளது பிள்லளலயக கவனியுஙகள்

மூ்சசலடப்ல�/மூ்சசுத திணறலைத தவிர்ததுக 
தகாள்ளுஙகள்

 ❑ விலளயாட்டுப் சபாருட்கள் வயதுகவகற்வாக 

இருப்பலத உறுதறி ச�யது சகாள்ளுஙகள்

 ❑ கைன்் பாகஙகள், உலடநத துணடுகள், 

அல்ைது கூரிய விளிம்புகள் வபான்் தீஙகுகள் 

உள்ளனவா என்று விலளயாட்டுப் சபாருட்கலளப் 

பரிவ�ாதறியுஙகள்

 ❑ �றிறு விலளயாட்டுப் சபாருட்கலளயும் 

பணடஙகலளயும் (உதாரைமாக பலூன்கள், 

�றிறுமைிகள், நாையஙகள், மறின்கைஙகள்) 

லககசகட்டாதவாறு லவத்தறிருஙகள்

நஞ்சுகலைத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ நஞ�றில்ைாத வணைககட்டிகள், 

அலடயாளப்படுத்தறிகள், �ாயம், நீலர அடிப்பலடயாகக 

சகாணட பல�கள் என்பவறல்ப் பயன்படுத்துஙகள்

 ❑ BPA, தாவைறறுககள் என்பவறல்க சகாணட 

பிளாத்தறிககு விலளயாட்டுப் சபாருட்கலளத் 

தவிருஙகள்

 ❑ தயாரிப்பின் பாதுகாப்பான பாவலனககாக 

உறபத்தறியாளரின் அ்றிவுறுத்தல்கலளப் 

பின்பறறுஙகள்

 சலெயைலறயில்
எரிகாயஙகலையும் தபீ்புணகலையும் தவிர்ததுக 

தகாள்ளுஙகள்
 ❑ சூடான தறிரவத்லத அல்ைது உைலவச �லமககும் 

வபாது அல்ைது லகயாளும் வபாது பிள்லளலய ஒரு 

பாதுகாப்பான இடத்தறில் லவத்தறிருஙகள்

 ❑ சுடரடுப்புககளில் பின் பகுதறிகளில் �லமப்பதுடன், 

பாத்தறிரப் பிடிகலள உட்பு்ம் தறிருப்பி லவத்தறிருஙகள்

 ❑ சூடான உைலவயும் தறிரவஙகலளயும் உைவு 

வமல�யின் பின் பு்மாகவும், வமல� விளிம்பிைறிருநது 

தள்ளியும் லவத்தறிருஙகள்

 ❑ உஙகளது பிள்லளககு உைவூட்ட முன்னர் உைவின் 

சவப்பநறிலைலயச வ�ாதறியுஙகள்

தவடடுக காயஙகலையும் சிராயப்புககலையும் 

தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ கூரான, பாரமான அல்ைது ஆபத்தான சபாருட்கலளக 

சகாணட �றிற்லுமாரிகலள / இைாச�றிகலளப் பூட்டுஙகள்

 ❑ குடஙகள் வபான்் பாரமான சபாருட்கலள 

�றிற்லுமாரியின் கீழ்ப் பு்த்தறில் லவத்தறிருஙகள்

 ❑ கத்தறிகலளயும் கணைாடிப் சபாருட்கலளயும் 

லககசகட்டாதவாறு லவத்தறிருஙகள்

நஞ்சுகலைத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ துப்புரவாககல் தயாரிப்புககலள லககசகட்டாதவாறு, 

ஒரு பூட்டிய �றிற்லுமாரியில் களஞ�றியப்படுத்துஙகள்

 �டுகலகயலறயில்
ததாடடில் �ாதுகாப்பு

 ❑ சதாட்டில் பாதுகாப்பு நறியமஙகளுககு அலமயவும் நல்ை 

நறிலையில் இருப்பலதயும் உறுதறி ச�யது சகாள்ளுஙகள்

மூ்சசலடப்ல�/மூ்சசுத திணறலைத தவிர்ததுக 

தகாள்ளுஙகள்
 ❑ பககவாட்டில் விழும் சதாட்டில்கலளப் பயன்படுத்த 

வவணடாம்

 ❑ உ்ஙகுவதறகாக லகககுைநலதலய மல்ைாகக 

கறிடத்துஙகள்; 

 ❑ லகககுைநலதலய தட்லடயானதும் உறுதறியானதுமான 

தனியான ஒரு உ்ஙகல் வமறபரப்பில் (உதாரைமாக 

சதாட்டில்/சபட்டித் சதாட்டில்) கறிடத்துஙகள்

 ❑ விலளயாட்டுப் சபாருட்கலள, தலையலைகலள, 

தளர்வான படுகலக விரிப்புககலள, அல்ைது அடிதாஙகறித் 

தட்டுககலள சதாட்டிைறிருநது அகற்றி லவத்தறிருஙகள்

விழுந்து விடுவலதத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ �றிறுநீர் லநப்பு மாறறு வமல�கலளப் பயன்படுத்தும் வபாது 

பிள்லளயின் மீது ஒரு லகலய லவத்தறிருஙகள்

 ❑ சதாட்டில்கள், கட்டில்கள், ஏலனய தளபாடஙகள் 

என்பவறல் யன்னல்களிைறிருநதும் 

உப்பரிலககளிைறிருநதும் அப்பு்ப்படுத்தறி லவத்தறிருஙகள்

 ❑ பிள்லளயினால் ஏ்றி சவளிவய் முடியுமாயின் அல்ைது 

பிள்லள 90 �.மீ. (35 அஙகுைம்) ஐ விட உயரமாக இருநதால் 

பிள்லளலய ஒரு கட்டிலுககு நகர்த்துஙகள்

 ❑ 6 வயதுககுக குல்வான பிள்லளகலள அடுககுக கட்டிைறின் 

வமைடுககறில் கறிடத்த வவணடாம்

 குைியைலறயில்
எரிகாயஙகலையும் தபீ்புணகலையும் தவிர்ததுக 

தகாள்ளுஙகள்
 ❑ மறின் �ாதனஙகலளயும் கூரான சபாருட்கலளயும் 

(உதாரைமாக �வரக கத்தறிகள்) லககசகட்டாதவாறு 

லவத்தறிருஙகள்

 ❑ சவநநீர்த் தாஙகறியின் சவப்பநறிலைலய 49°C/120°F 

இறகு அலமயுஙகள். நீஙகள் ஒரு சதாடர்மலனயில் 

வ�றிப்பதாயின் தீப்புணசைதறிர் �ாதனஙகலள நறிறுவுஙகள்

 ❑ ஒரு பிள்லளலய குளியல் சதாட்டியில் இட முன்னர் 

எப்வபாதும் நீரின் சவப்பநறிலைலயச வ�ாதறியுஙகள்

 ❑ சவநநீர், குளிர் நீர்க குைாயவாயகலளக சகாணட 

வடீுகளில், முதைறில் சவநநீர்க குைாயவாலய மூடி, 

இறுதறியாக குளிர் நீர்க குைாயவாலய மூடுஙகள்

விழுந்து விடுவலதத தவிர்ததுக தகாள்ளுஙகள்
 ❑ தலரகளிலும் குளியல் சதாட்டியிலும் வழுககாத 

பாயகலளப் பயன்படுத்துஙகள் 

 ❑ தலரயில் �றிநதுபவறல்த் துலடத்து விடுஙகள்

நீரில் மூழகிப்ப�ாவலதத தவிர்ததுக 

தகாள்ளுஙகள்
 ❑ பயன்படுத்தாதவபாது மை�ைகூட இருகலக மூடிலயக 

கீவை வபாட்டு, குளியைல்க கதலவ மூடுஙகள்

 ❑ பிள்லள குளியைல்யில் அல்ைது குளியல் சதாட்டியில் 

இருககும் வபாது பிள்லளலய வமறபார்லவ ச�யவதுடன் 

லகககு எட்டும் தூரத்தறில் நறில்லுஙகள்

 ❑ பயன்படுத்தறிய பின்னர் குளியல் சதாட்டியிைறிருநது நீலர 

அகற்றி விடுஙகள்

  உஙகைது வடீடிலுள்ை �ிள்லைகலைப் �ாதுகாப்�ாக லவததிருப்�தற்காக அவர்கலை 
பெற்�ார்லவ தசயயுஙகள்

   குனிந்து, புரணடு, ஒரு �ிள்லையின் �ார்லவயில் அகப்�டும் �குதிகலைப் �ார்தது இடர்ப்�ாடாககககூடியவற்லற அகற்றுஙகள்   •  நீஙகள் ஏற்கனபவ தசய�வற்லற நீககி விடடு, நீஙகள் முயை விரும்பு�வற்லற்ச சுற்றி வடடெிடுஙகள்

•   பிள்லளகள் வளரும் வபாது காயஙகள் எவவாறு ஏறபடுசமன்பலத அ்றிநது 
சகாள்ளுஙகள்

•  பிள்லளகளுககு பாதுகாப்பான இடஙகலள உருவாககுஙகள்

•  பிள்லளகலள சநருககமாக அவதானியுஙகள்
•  குடும்பப் பாதுகாப்பு விதறிகலள உருவாககறிப் பின்பறறுஙகள்நீஙகள் எஙகு ததாடஙகுவரீ்கள்?


