
0 - 6
muaj

Mbajeni gjithmonë nën 
vëzhgim femijën kur e 
ndërroni!

Para se te lani femijën 
është e rëndësishme të 
provoni nxehtesinë e 
ujit!

Vereni gjithmonë 
femijën te fle mbi 
shpinë

Temperatura e 
biberonit nuk duhet të 
kaloj mbi 35°C

Keshillohet mos 
përdorimi i byzykyve, 
varseve e vëtheve

Lartësia përbën rrezik 
për rëniet

6 - 12
muaj Përdorni kangjella per 

shkallet

Ruajini lëndët larese e 
lëndët kimike ne vende 
te paarritshme për 
fëmijet

Pajisini prizat elektrike 
me një kapak mbrojtës

Objektet e vogla 
perbëjn rrezik për 
fëmijën

Sigurohuni qe perdet të 
jenë të fiksuara mirë

12 - 24
muaj

Nëse keni bimë 
kontrolloni nëse është 
bimë toksike

Kujdes nga dyshemetë 
e lagura

Mos lini objekte të 
rrezikshme afër fëmijve

Instaloni
bllokimin e sirtarëve

Përdorni
mbrojteset e skajeve

Mos i lini
vetëm në ballkon

24
muaj e pas

Mbajeni fëmijën 
tuaj larg nga pajisjet 
elektirke

Sigurohuni që mobiljet 
të jenë të fiksuara mirë 
në mur

Bëni kujdes nga qeset 
plastike

Mbajini nën sjelljet me 
kafshët

Beni kujdes me 
ushqimin disa ushqime 
mund të mbysin

Mbrojini ose pajisini 
furrat e gatimit me 
kapak mbrojtës

Sigurohuni te bllokoni 
dyert e pasme të 
makines 

Mbajeni gjithmon nën 
vëzhgim fëmijën tuaj

Bëni kujdes nga 
burimet e mundshme të 
gazit

Përdorni gjithmon 
ndenjëse të përshtatshe 
për peshën edhe rripin 
e sigurimit 

Përdor aparatin kundër 
braktisjes në makinë

Gjithmone kini nën 
vëzhgim fëmijën tuaj 
kur ndodhet pranë apo 
brenda ujit

Kujdesuni që lodrat te 
ken shenjën CE në kuti 
ose në ambalazhim 

Ruajini Ilaçet 
(Medikamentet) në 
vende të paarritshme 
për fëmijet

Kujtoni
gjithmon
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Kujtoni gjithmon!
Të ndiqni rekomandimet e mësiperme pavarsisht nga mosha e femijës tuaj


