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Tò mò là bản chất tự nhiên của trẻ để bé khám phá thế giới xung quanh mình với đầy ắp những
điều mới lạ và hấp dẫn. Tuy nhiên bé lại không thể ý thức được những hiểm nguy đang tiềm ẩn
và dĩ nhiên cha mẹ phải là người lập ra những hạn định để kiểm soát con trong "vành đai" an
toàn nhất. 

          

Trước tiên là hãy đưa ra nguyên tắc và “luật”, luật ở đây không phải là những quy định cứng
nhắc mà là những yêu cầu đơn giản để trẻ dễ dàng chấp nhận và nghiêm chỉnh chấp hành.
Cũng như người lớn, bé thích được tự do bay nhảy và cha mẹ cần lưu tâm những điều sau: 

- Ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn trong mỗi thứ mà bé có thể tiếp cận để tạo một  môi
trường an toàn cho con.

- Giám sát con từng bước một với những bé ở độ tuổi biết bò trở lên đồng thời thiết lập tính an
toàn ở mỗi môi trường sống khác nhau. 

 An toàn từ trong nhà

- Hãy làm cửa chắn ở cầu thang khi bé đã biết bò

- Gắn các thiết bị chống sập cửa để bé không bị kẹt tay 

- Dùng xe tập đi trên mặt phẳng để bé không bị lật xe 

- Gắn các chốt cửa sổ 

- Không để ghế sát cửa sổ vì bé dù chưa biết đi nhưng có thể bò và leo lên được trên bàn ghế
hoặc cửa sổ 

- Các đầu cạnh sắc nhọn của tủ lạnh, tủ thờ, bàn ghế…nên được bọc lại bằng vải mềm để tránh
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cho bé bị va đập và trầy xước. 

- Đặt những vật dụng dễ vỡ và dễ cháy mà bé có thể cầm nắm như bình hoa, ly tách, bật lửa,
diêm quẹt…xa tầm tay bé. 

- Kiểm tra và rào chắn lại lan can, ban công,  dọn dẹp sạch những đồng xu để bé không nuốt
hoặc bị thương tích bởi đinh ghim còn sót lại trên sàn nhà. Kiểm tra ổ cắm điện và đặt chúng
lên cao. 

Trong bếp: Dao, kéo và những vật dụng sắc nhọn cũng cần treo lên thật cao, cũng nên để nước
nóng và đồ ăn nóng trên bàn hoặc ngang tầm với của trẻ. 

Không để trẻ đến gần lò nướng hoặc sờ vào những hóa chất độc hại như thuốc diệt kiến, xịt
muỗi, nước tẩy rửa, rượu bia uống thừa…

Thùng rác và thức ăn cho súc vật cũng là những thứ bé dễ dàng tiếp cận, cha mẹ nên bố trí
những thứ này ở một nơi xa trẻ. 

Trong phòng tắm : Không để trẻ một mình trong bồn tắm vì bé sẽ chết ngạt chỉ cần mức nước
vài centimet. 

Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm cho bé, có đồ chơi cần thiết cho lúc tắm, không nên dùng
những chai sữa tắm, dầu gội của bố mẹ làm đồ chơi cho bé vì bé cũng dễ nuốt những hóa chất
này. 

Khi bé đã lẫm chẫm biết đi thì bồn cầu cũng là một hiểm họa, hãy đậy nắp bồn cầu lại để bé
không bị ngã vào đó 

Trong phòng ngủ: Đặt giường, cũi, nôi của bé xa cửa sổ vì bé sẽ cố sức trườn ra và leo lên. Nếu
bé ngủ chung với cha mẹ, hãy cất những đồ trang điểm, dầu xức…vào tủ, đừng để ngang tầm
tay của trẻ. 

 An toàn ngoài vườn

Với những nhà có vườn thì cha mẹ cần lưu ý để dụng cụ làm vườn và hóa chất vào trong tủ khóa
kín 

Chặt bỏ những loại cây độc trong vườn vì đôi khi bé nhanh tay hái và cho miệng mà bạn đôi khi
không để ý. 

Nếu nhà có bể bơi, ao hồ thì càng phải cẩn thận hơn, không được cho bé đến gần khu vực này. 

An toàn trên đường và ngoài phố

Hãy thắt dây an toàn cho bé khi đang chạy xe trên đường, bôi kem chống nắng và che chắn cho
bé khi ở ngoài trời tránh cho cơ thể bé bị thay đổi môi trường khí hậu đột ngột. 
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