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 ,הורים יקרים

 ולפעול להיערך גם חשוב אך, מזמנת שהיא ההנאות על -הקיץ עונת של בפתחה עומדים אנחנו
 .זו לתקופה האופייניים סיכונים למניעת מועד מבעוד

 ופעוטה נשכחה ברכב של אמה. נוסף בשבוע שעבר ארע לצערנו אסון

 לעשות עוברים שאנחנו ברגע או דעת פיזור, עייפות של ברגע, מאתנו אחד לכל לקרות יכול זה
 המטלות באלפי, לראשינו מעל עד טרודים כולנו, שוגים כולנו, אדם בני כולנו. באוטומט פעולות

 לנו מהיקר לב תשומת לגרועאנו עלולים  אומלל אחד וברגעהאינטנסיבי  החיים קצב לנו שמכתיב
 מכל.

 
 אנו מבקשים לעורר את המעורבות החברתית של כל אחת ואחד מכם: 

 
כשאתם ברחוב ובסביבת קניונים, מרכזי בילוי ומוסדות חינוך פקחו עין והתבוננו  .1

במכוניות שבחנייה, שמא במושב האחורי של אחד הרכבים הושאר בטעות ילד, פעוט או 
 תינוק.

 
עשו לעצמכם הרגלים קבועים כשאתם עם ילדכם באוטו, סימנים שיזכירו שילדכם שם.  .2

השתדלו להיות בתקשורת עם הילד שבמושב האחורי לאורך הנסיעה והקפידו הקפדה 
 יתרה לוודא עם יציאתכם מן הרכב, שהוא חלילה לא נשאר שם בלי מודעותכם. 

 
שבסיום נסיעה עם הילד אתם מתקשרים תכננו עם בן משפחה קרוב )בן/בת זוג או הורה(,  .3

 לאשר הגעתכם בשלום או בכל דרך אחרת שתראה נכונה לכם.
 

קיימים כיום בעלות נמוכה ואף בהשאלה אביזרי בטיחות מגוונים להתקנה ברכב. אנא  .4
 בדקו אפשרות והשתמשו בכך.

 לחלוטין נעלהימ בנוסף לכך, ברצוננו לחזור ולהתריע בפניכם, הורים לילדים צעירים, כי יש
 ועלולה דקות בתוך עולה סגורים ברכבים הטמפרטורה .סגור ברכב ותינוקות ילדים מהשארת

 .למוות ואף חום למכת לגרום

 חלונות ברכב משאירים אם גם – ברכב השגחה ללא וילדים תינוקות להשאיר אין שימו לב: 
 פתוחים:

 את להשאיר מתכוונים כי היא המחשבה! לדקה לא גם, סגור ברכב צעיר ילד להשאיר אין לעולם
 .שונות מסיבות עיכוב יחול שלא מובטח תמיד לא אך, לדקה רק הילד

 בואו יחד נמנע את האסון הבא!

 .באיחולי קיץ נעים לכולנו
 בברכה,

 
 סימה חדד
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