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PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

CONSELLS
PER
UNA
CONDUCCIÓ SEGURA VII.
Seguretat infantil als vehicles .

ELS NENS , MILLOR ASSEGUTS AL DARRERA.

Els menors de 12 anys no poden seure mai als seients
davanters, a no ser que facin servir seients infantils
homologats o facin mes de 135cms d’alçada, en aquest cas
poden fer servir el cinturó de seguretat d’un adult. A mes es
important recordar que està prohibit fer servir sistemes de
retenció, mirant cap a el darrera si el seient del copilot porta
airbag.

Es molt important que els nens adoptin una postura correcta
a la cadireta del cotxe. El a de recolzar tota l’esquena contra
el respaldo del seient , que pugui doblegar les cames amb
facilitat, a mes la cadireta a disposar d’un reposacaps per
que protegeixi el coll del nen en cas de col·lisió pel darrera.

FINS ELS 5 ANYS.
Amb els nens mes petits o nadóns, lo recomanable es fer
servir seients infantils que mirin cap a el darrera, perquè son
els mes segurs ( prevenen fins el 90% de les lesions més
comuns), en el cas dels nadons i fins que el nen no pesi 9
kgs, obligatoriament han de viatjar mirant en sentit contrari
de la marxa.

DE 5 a 10 ANYS.
En aquests casos , els nens ja poden usar seients de retenció
orientats cap a el davant .

A PARTIR DELS 10 ANYS.
A partir dels 10 anys, s’ha d’ajustar el cinturó de sguretat per
els adults , a un seient o coixí elevador.
Ens hem d’assegurar que el seient sempre es homologat, per
garantir-nos que acompleix totes les condicions de seguretat
exigides a la normativa del país.

EL CINTURÓ DE SEGURETAT, HA D’ESTAR BEN
COL·LOCAT.
La part superior del cinturó de seguretat, a de creuar la
clavicula del nen per la part central, a mig camí entre el coll i
l’hombro, mai no caura ni estarà a tocar del coll. A la vegada
la part inferior del cinturó ha de quedar per sota de
l’abdomen i arrepengat a la cadera.

NO DEIXIS ALS INFANTS SOLS AL COTXE.

Procura nno deixar mai sols a les criatures a dins del vehicle,
especialment a l’estiu , ja que poden patir un cop de calor en
pocs minuts. Tot i que la temperatura exterior no sigui
extremadament elevada, pensa que la temperatura corporal
dels nens augmenta una mitjana de 3 a 5 vegades més ràpid
que la dels adults.

NO CEDEIXIS DAVANT LES SEVES PRESSIONS.

No cedeixis davant de les seves protestes, plors ... Explica-li
que ho fas per el seu bé i la seva seguretat , que totes les
mesures son per evitar que pateixi danys. Intenta tu donar
exemple, així als nens els resultarà mes senzill, perquè ho
veuran com una cosa normal.
Quan viatgis , procura que els nens vagin còmodes,
entretinguts i no oblidis portar menjar i aigua, així com fer
parades per descansar; unes criatures cansades, plorant i
protestant poden ser una distracció molt perillosa a l’hora
de conduir.

