الخطوات األربعة في نيويورك
الحمل وأحزمة األمان
•

يجب على المرأة الحامل أن تضع حزام األمان
تحت المعدة ،بحيث يكون لألسفل على الوركين
بقدر اإلمكان ،ومقابل الفخذين من األعلى.

•

يجب أن يستقر حزام الكتف بين الثديين .أحرص
على أن تكون األشرطة مثبتة بشكل محكم
ومريح.

األخطاء الشائعة الخاصة بمقاعد
السالمة في السيارات

قانون حزام األمان في نيويورك

سالمة األطفال اثناء
ركوب السيارات

• على جميع الركاب ربط حزام األمان في السيارة
بغض النظر عن موضع الجلوس أو العمر.

قانون سالمة الركاب من األطفال
والمقاعد المعززة في نيويورك

•

نقل الطفل من مقعد السالمة الموجه للخلف إلى
مقعد السالمة الموجه لألمام بسرعة كبيرة.

•

يجب على األطفال دون سن الثانية أن يستخدموا
المقعد المُوجه للخلف.

•

عدم تثبيت مقعد السالمة بشكل محكم — يجب
أال يتم تحريكه أكثر من بوصة واحدة من جانب
إلى جانب آخر أو لخارج المقعد عبر مسار الحزام.

•

يجب أن يتم وضع جميع األطفال ممن هم دون سن
الثامنة في مقعد سالمة معتمد لألطفال بالشكل
المناسب.

•

عدم إحكام تثبيت األدوات على الطفل — إذا كان
بإمكانك قرص وضغط أداة التثبيت ،فذلك يعني
أنها حرة الحركة بشكل كبير.

•

يوصى بوضع الطفل في مقعد معزز اعتمادًا على
طوله ،وليس اعتمادًا على عمره.

•

مشبك التثبيت مرتفع للغاية أو منخفض للغاية —
يجب أن يكون بنفس مستوى ارتفاع إبط الطفل.

•

وضع الطفل في مقعد السالمة الخاطئ — ال
تستعجل بوضع طفلك وتثبيته بحزام األمان.

•

استخدم المزالج أو حزام األمان لتثبيت الطفل أو
المقعد القابل للتحويل أو المُوجه لألمام ،ولكن ال
تستخدمهما معًا.

•

يجب أن تفي مقاعد السالمة بالمعايير الفيدرالية
للسيارات ،ويجب أن يتم تركيبها على النحو الصحيح
لمنع التعرض لإلصابات.

•

اقرأ تعليمات الشركة المُصنعة لمقعد السيارة
ودليل مالك السيارة للتحقق من استخدام وتركيب
مقعد السالمة بالشكل الصحيح.

•

التزم بالتعليمات حرفيًا.

•

راجع دليل تعليمات مقعد السيارة للتعرف على
قيود الوزن والطول والعمر لكل مقعد من مقاعد
سالمة األطفال.
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 1المقعد الموجه للخلف

•

يوجد هناك  3أنواع من المقاعد المُوجهة
للخلف؛ مقاعد الرضع ،المقاعد القابلة للتحويل
ومقاعد الكل في واحد.

•

تشترط قوانين والية نيويورك على جميع
األطفال دون سن الثانية أن يستخدموا المقاعد
المُوجهة للخلف.

•

يمكن ان يبقى األطفال في المقاعد المُوجهة
للخلف لفترة اطول في مقاعد السيارات القابلة
للتحويل اعتمادًا على قيود الطول والوزن في
المقعد.

•

قم دائمًا بتركيب مقاعد السالمة المُوجهة للخلف
في الموضع المائل (بزاوية  54درجة) ووفقًا
لتعليمات الشركة المُصنعة لمقعد السيارة.

•

قم بوضع أشرطة التثبيت بشكل مُحكم ومريح،
وبحيث تكون عند مستوى الكتفين أو ما دونها.

•

يجب أن يتم وضع المقاعد المُوجهة للخلف في
المقعد الخلفي للمركبة .وإذا كان من الضروري
استخدام مقعد السيارة في المقعد األمامي،
يجب أن يتم إيقاف تشغيل الوسائد الهوائية.

•

ال تضع مقعد السيارة المُوجه للخلف مطلقًا أمام
الوسائد الهوائية المُفعلة.

 2المقعد الموجه لألمام

 3المقعد المُعزز

•

أنواع المقاعد المُوجهة لألمام والمزودة بأدوات
تثبيت هي المقاعد القابلة للتحويل أو المقاعد
المجمعة ومقاعد الكل في واحد.

•

تحقق من تعليمات الشركة المصنعة لتحديد
المواقع بدقة.

•

بالنسبة لألطفال ممن ال تتيح أعمارهم استخدام
المقاعد المُوجه للخلف :يجب أن يستخدم األطفال
مقعدًا موجهًا لألمام مزودًا بأدوات تثبيت إلى أن
يتجاوز األطفال حد الوزن (عادًة من  54إلى 04
رطل).

•

ضع المقعد المُوجه لألمام في وضع مستقيم وفقًا
لتعليمات الشركة الصانعة.

•

•

قم بتحريك أشرطة أدوات التثبيت إلى الفتحات
المقواة المناسبة عند مستوى الكتفين أو فوقهما
وثبتها بشكل محكم ومريح.

•

•

يجب ان يستخدم األطفال مقعدًا معززًا بعد أن
يكبروا على المقعد المُوجه لألمام والمزود
بأدوات تثبيت مع البقاء في المقعد المعزز إلى
ان يتمكنوا من ربط حزام األمان الخاص
بالبالغين.

•

يجب ان يتم استخدام المقاعد المعززة ذات
الظهر المرتفع والمنخفض مع حزام الوسط
والكتفين.

•

تساعد المقاعد المعززة على تثبيت حزام
الوسط حول وركي الطفل وحزام الكتفين في
موضعه الصحيح.
بعض المقاعد المعززة تكون مزودة بظهر
مرتفع وبعضها ال يكون مزودًا بظهر على
اإلطالق.
يجب ان يتم وضع المقاعد المعززة التي ال
تحتوي على ظهر في المركبات المزودة بمسند
للرأس فقط.

 5حزام األمان للبالغين
•

يكون الطفل جاهزًا الستخدام حزام مقعد البالغين عندما يمكنه الجلوس وسند ظهره على
ظهر مقعد المركبة؛ بحيث تكون رُكبة الطفل مثنيةً على حافة مقعد المركبة ،دون تحدب او
ترهل في جسم الطفل.

•

يجب ان يمر الحزام عبر الكتفين (وليس الرقبة) ،والوركين (وليس البطن).
ويكون ذلك ممكنًا عندما يبلغ الطفل طول  5اقدام و 9بوصات.

