
لیست نکات ایمنى منزل قهرمان ما

زمانى که از سالمند عزیز خود در منزل نگهدارى مى کنید توجه به موارد زیر مى تواند شما را در انجام این امر بسیار کمک کند.
 سعى کنید شرایط مناسبى را طبق چک لیست زیر در منزل فراهم کنید.

راه پله ها
حمام و سرویس بهداشتى

اتاق خواب
آشپزخانه
راهروها

اتاق تلویزیون یا استراحت

ایجاد نور کافى و یکنواخت در نقاط مختلف منزل

ایجاد نور مناسب و کافى با چراغ خواب در طول شب
 نصب کلید برق کنار تختخواب سالمند

 تنظیم تختخواب سالمند تا ارتفاع نهایت 54 سانتى متر
 استفاده از تشک تخت محکم و سفت

تنظیم درجه حرارت اتاق خواب تا حداقل 22 درجه سانتى گراد
اختالف ارتفاع آستانه در اتاق بیش از 2 سانتى متر نباشد.

موارد قابل توجه در اتاق خواب سالمند

بشقاب ها
لیوان ها

قاشق و کارد و چنگال
قابلمه ها و ماهیتابه ها

دسترسى آسان سالمند به وسایل مورد نیاز در آشپزخانه

خلوت بودن خانه و جمع کردن وسایل غیر ضرورى از اطراف
 ثابت بودن مبلمان روى زمین

پوشاندن گوشه هاى تیز وسایل و مبلمان با برچسب هاى ضربه گیر
استفاده از کف پوش هاى ضد لغزش در کف حمام و سرویس دستشویى

استفاده از کف پوش هاى ضد لغزش در زیر فرش ها
استفاده از کف پوش هاى ضد لغزش در آشپزخانه

موارد قابل توجه در مورد کف منزل و چیدمان اثاثیه

کترى برقى و چاى ساز اتوماتیک
اجاق گاز پیلوت دار

فــر
نصب سیستم اعالم حریق و کپسول آتشنشانى

 نصب هشدار دهنده گاز مونواکسیدکربن
 کنترل عبور صحیح جریان هوا در هواکش ها و تهویه مناسب

کنترل دماى آشپزخانه با نصب دماسنج

کنترل دوره اى عملکرد صحیح لوازم برقى و سیستم اطفاى حریق



نصب میله هاى حمایتى به قطر 4 سانتى متر با فاصله 4 سانتى متر از دیوار کنار دوش حمام در ارتفاع 70 سانتى مترى دیوار و به صورت مورب
نصب میله هاى حمایتى به قطر 4 سانتى متر با فاصله 4 سانتى متر از دیوار کنار توالت فرنگى در ارتفاع 70 سانتى مترى دیوار و به صورت مورب

نصب یک زنگ روى دیوار براى مواقع ضرورى در ارتفاع 40 سانتى مترى دیوارکنار توالت فرنگى
استفاده از کف پوش ضد لغزش زیر دوش حمام و زیر روشویى

 نصب صندلى دسته دار با رنگ متفاوت و قابل تشخیص زیر دوش حمام با پایه هاى ضد لغزش
 تنظیم ارتفاع توالت فرنگى تا 48 سانتى متر

نصب دوش دستى یا تلفنى در حمام
درب دستشویى و حمام بدون قفل باشد.

درب دستشویى و حمام دوطرفه و یا به سمت خارج باز شود.
تنظیم ارتفاع سینک دستشویى تا 70 سانتى متر براى راحتى سالمندان روى ویلچر

استفاده از دمپایى با سایز مناسب و کف ضد لغزش و تعویض به موقع آن(حداکثر یک سال)

موارد قابل توجه در حمام و دستشویى

نصب کلید برق در ابتدا و انتهاى راه پله
خلوت کردن راه پله ها از وسایل اضافى و غیر ضرورى

نصب میله هاى حمایتى در دوطرف راه پله در ارتفاع 90 سانتى مترى دیوار
میله هاى حمایتى از 30 سانتى متر قبل از راه پله شروع و تا 30 سانتى متر بعد از پایان راه پله ادامه داشته باشند.

ارتفاع هر پله بیشتر از 17 سانتى متر نباشد.
اندازه سطح هر پله کمتر از 30 سانتى متر نباشد.

لیستى از تلفن هاى ضرورى، فرزندان، همسایگان نزدیک، اقوام نزدیک، پزشک سالمند را تهیه کنید و در جایى مناسب که در دسترس عزیز شما است قرار دهید.
لیستى از نوع، تعداد و زمان مصرف داروهایى که سالمند شما باید بخورد آماده کنید و در جایى مناسب و در دسترس قرار دهید.

اطمینان حاصل کنید که مسیرقدم گذارى حرکت عزیز شما در شب به سمت دستشویى در کف زمین، روشنایى کافى داشته باشد.
اطمینان حاصل کنید که اثاثیه منزل در فضاى مناسب و به نحوى چیده شده باشد که عزیز شما فضاى کافى براى حرکت داشته باشد و احساس راحتى کند.

 در صورت امکان از تلفن بدون سیم استفاده کنید و گوشى تلفن را در نزدیک محل استراحت عزیز خود قرار دهید تا در صورت نیاز بتواند به آسانى
آن دسترسى داشته باشد.

موارد قابل توجه در راه پله ها

نکات ایمنى عمومى


