نکات ایمنی برای کالسکههای کودک چیست؟

والدین باید بهترین کالسکههای کودک را برای اطمینان از ایمنی نوزادان خود انتخاب کنند.
ویژگیهای خاصی وجود دارد که با مسئله ایمنی مرتبط است مانند کیفیت قاب ،محل ،اندازه نوزاد و لوازم جانبی
و . ...
در حال حاضر هر خانواده بایستی برای نوزاد خود یک کالسکه با کیفیت باال داشته باشد .از سوی دیگر ،ایمنی در
زندگی روزمره ما بسیار مهم است .ما والدین باید ایمنی را تقریباً در همه چیزهایی که در زندگی ما انجام میدهیم،
رعایت کنیم .این نیز در مورد کالسکههای کودک صادق است.
در بیرون رفتن با کالسکه و حمل نوزاد ،ایمنی ضروری است.
در حال حاضر ،بسیاری از طرحها و انواع کالسکه های مختلف کودک در بازار وجود دارد .گزینههای گوناگونی برای
والدین از بهترین کالسکه دو نفره تا کالسکههای چتر دار وجود دارد.

از این رو ،پدر و مادر برای پیدا کردن و خرید بهترین کالسکه بچهها کار آسانی در اختیار ندارند .در این نوشتار ما
جنبه های مختلف بهترین کالسکه های کودک را مورد بحث قرار خواهیم داد که به شما در ایمنی کودک کمک
میکند.

✅ عوامل متعددی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید تا ایمنی نوزاد را تضمین کنید.
آنها به شرح زیر هستند:

🔸اول از همه ،شما باید محل مکانی که در آن زندگی میکنید را در نظر بگیرید .اگر در شهر زندگی میکنید،
شما باید یک کالسکه محکم برای مانور در امتداد پیاده رو خریداری کنید .شما ممکن است مجبور شوید در طول
مدت کوتاهی کالسکه خود را به راحتی به قطار یا اتوبوس ببرید.
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والدین شهری باید کالسکههایی را بخرند که آسان باز شو باشد تا بتوانند سریع آن را جمع و جور کنند.

🔸اگر یک کودک بالغ و یک کودک دارید ،باید بهترین کالسکه دو نفره را برای فرزندان خود پیدا کنید .هر سازنده
دارای یک راهنمای وزن است .شما میتوانید دستورالعملها را بخوانید تا قادر به پیدا کردن بهترین کالسکه برای
فرزندان خود باشید .هنگامی که به فروشگاه کالسکه میروید ،باید از فروشنده درباره وزن مناسب کالسکه برای
نوزادان بپرسید.
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🔸برای اطمینان از ایمنی نوزادان خود در حین پیاده روی سریع و یا دویدن ،باید برای به دنبال کالسکه محافظ
یخ زده پیاده رو باشید .این میتواند بهترین گزینه برای شما باشد.
اگر به منطقهای سفر میکنید که ممکن است برای ساعتها قدم بزنید ،باید به دنبال کالسکههای چتری ،برای
اطمینان از ایمنی کودک خود از خورشید و باد ،باشید.
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🔸برخی از لوازم جانبی نیز برای ایمنی نوزادان الزم است .بهترین کالسکه کودک شامل پوشش باران است که
محافظت در برابر باران ،پتو ،سایه خورشید و نگهدارنده فنجان را فراهم میکند .شما باید این موارد را در بهترین
کالسکه دو چتر در نظر بگیرید.

برخی از کالسکهها چنین امکاناتی را ندارند و آنها را به صورت رایگان دریافت خواهید کرد ،در صورتی که بعضی
از فروشندگان ممکن است هزینههای اضافی برای لوازم جانبی از شما دریافت کنند.

امیدواریم که اطالعات فوق برای شما در تصمیم گیری خرید و ایمنی نوزادان شما مفید باشد.
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