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Annan Information
Denna typ av utrustning är alltid noterad och mätt under en certifierad inspektion för att
säkerställa att barn är säkra vid användning av dem. 50. Lekplatsinspektörer kan fånga dessa
faror innan de leder till skada. De vanligaste lekplatsskadorna som härrör från fall är frakturer,
sprained eller brutna lemmar. Genom att följa dessa säkerhets tips hjälper dina barn att spela så
säkert som möjligt. Där marken bildar öppningens nedre gräns anses inte vara farlig. Hitta
INTE en bekväm plats att chatta med andra handledare. Ring vårt kontor idag på (334) 279-

7770 eller kontakta oss online för att planera ett kostnadsfritt samråd för din bekvämlighet.
Genom att använda en infraröd istemperatursensor kan operatörerna göra exakta ytvärden och
ställa in istemperaturen noggrant. Det ska inte finnas några brutna eller saknade komponenter i
följande: Detta foto är ett exempel på en S-krok som inte har stängts helt och håller risk för
barn. EN 1176 som täcker utrustning och EN 1177 som täcker ytor är de grundläggande
säkerhetsstandarderna för lekplatsen. Det är viktigt att lära barnen rätt lekplatsetikett och
övervaka dem för att hålla alla säkra.
De uppskjutna, takbelagda taken kan minska strålningsvärme med upp till 95 procent och
minska kostnaderna för kylenergi med 20 till 30 procent. Kontrollen: Undersök utrustning för
exponerad hårdvara och grova kanter, särskilt under plattformar där barn spelar. Experten bör
referera till standarderna som verktyg för bra design, drift och underhåll. Läkare, som har hög
trovärdighet hos sina patienter, måste göra ett bättre jobb att kommunicera med föräldrarna
lämpliga metoder för att transportera barn säkert i motorfordon. I ett lekplatsens yta måste
juryn veta att typ av yta bestämmer skador som orsakar skador och att noggrann utformning
av ytan minimerar risken för allvarliga skador. En ny undersökning av barn som tagits till
akutmottagningar fann att barn skadade i lekplatsfall var mer sannolikt än barn i bilolyckor för
att få måttliga till allvarliga skador.
Det ska inte finnas några saknade, brutna eller slitna komponenter, och all maskinvara ska
vara säker. Det är så viktigt att få barnen att återuppta sig med världen och naturen. Dess UVbehandlade polypropenplast har frostskyddsskydd som är tufft nog för att klara klimatet. Det
nationella programmet för lekplatsskydd (NPPS) föreslår att man håller en rutinmässig
underhålls checklista baserat på CPSC riktlinjer och tillverkarens rekommendationer. Buty om
designers verkligen vill göra lekplatser roliga igen, borde stadgarna kräva att vuxna måste
hållas minst 100 meter bort (och detta för att försäkra våra barns nutida och framtida psykiska
hälsa). Bakgården eller den lokala lekplatsen ger mycket utrymme att springa, klättra, gunga,
utforska och spela imaginära spel. Dessa projekt går från små lekplatser i stadens stora 2500
kvadratmeter lekplatser i och utomhus.
Beviset visar att barn blev svåra skador och sämre när vi inte hade säkerhetsyta. Jag ska
kortfattat plocka upp bristen på barn i några av bilderna. Det innehåller också en täckt bänk
för när ditt barn behöver vila. CSA Z614-98 En riktlinje om barns lekrum och utrustning.
Detta följer den dödliga kramningen av en äldre kvinna i slutet av förra året. Vi delar aldrig
eller utnyttjar din e-postadress.
Men föräldrar kan hjälpa till att främja kontakter för att hjälpa sina barn att lära sig, växa och
ha kul. Det finns inga nationella krav på lekplatsskydd, och de flesta stater har inga egna lagar.
Använd därför god bedömning - om utrustningen känns varm, är det förmodligen inte säkert
eller roligt att spela på. Studier av Tinsworth och McDonald (2001) visade att omkring 70
procent av skador relaterade till lekplatser innebar att ett barn föll på ytan. 8 Flera studier har
också visat att fall är en av de viktigaste odödliga oavsiktliga skadorna hos barn på lekplatser.
Hunden måste kontrolleras av en vuxen över 16 år och rådet kommer att upprätta ett tecken på
ägarens egendom som förklarar en farlig hund i lokalerna. En del av mina uppmaningar vid
den konferensen var just det behovet att göra detta. Använd följande: Se till att ytor runt
lekparksutrustning har minst 9 till 12 tums träflis, mulch, sand eller ärtgrus.
Stäng inte fler än två svängstolar i samma sektion av utrustningens stödstruktur. Noggrann
lekplatsdesign erkänner också att barn ofta försöker använda utrustning som den inte är

konstruerad, kanske klättrar på utsidan av en tunnel eller på staplarna ovanför gungor. Detta
tänkande leder till de restriktiva tolkningarna av standarder och de som borar lekplatser.
Undvik också svängsatser med toppstänger som överstiger åtta meter. Konfidentiell eller
tidskänslig information ska inte skickas via detta formulär. I en studie av barn inlagda på
grund av lekplatsen faller från 1994 till 2003, 81 procent drabbades av en fraktur, 14 procent
hade huvudskada och resten hade andra skador som försvunna leder och öppna sår.
Detta tillvägagångssätt är också vad min bok "Naturligt Inkluderande" talar om, med exempel
och citat från barnen och familjerna själva om vad inkludering betyder för dem. Denna artikel
följer villkoren i Creative Commons CC-by-sa 3.0-licens (CC-by-sa), som kan användas och
spridas med korrekt tilldelning. Nöjesparksäkerhet Olyckor på nöjesparker kan ge en del
naglande tvivel i föräldrarnas sinnen som planerar en dag med familjen kul. Genom lek testar
ett barn, utforskar och interagerar med sin eller hennes miljö. De flesta lekplatsskador är
mindre, såsom repor eller blåmärken. Ditt barns ögonprov Ett barns livstid för ögontester
börjar strax efter att ha blivit född. Läs mer. Amblyopia och ditt barns ögon Amblyopia, även
känt som "lat öga", är ett tillstånd som uppstår hos barn när ett öga har en sämre syn än den
andra. 1989 uttalade FN: s konvention om barnets rättigheter att lek och ålder lämpliga
lekmöjligheter var viktiga rättigheter för barnet.
Faktum är att kostnaden för att hålla isen frusen inomhus samtidigt som åskådare bekväma
representerar majoriteten av en rink driftsbudget. Ovanstående rekommendationer från
Consumer Products Safety Commission är riktlinjer, inte lagligt tillämpliga regler, så det är
upp till lekplatsdesigners, skol- och parkmyndigheter och föräldrar att se till att lekplatser
maximerar barnens chanser till njutning och minimerar risken för skador. För att citera denna
artikel klicka här för en lista med acceptabla citing formats.The historia om tidigare bidrag från
wikipedians är tillgänglig för forskare här. Om en skada uppstår kan en vuxen hjälpa barnet
och administrera eventuellt nödvändigt första hjälpen direkt. Från vad jag har sett lägger
danska AP: er fortfarande stor vikt vid konstruktion, speciellt trähyddor. Lugnande ditt barn är
kallt Behandling för ett barns kyla är vanligtvis en fråga om lättnad av symtom med
självhushåll och diskreta barns kalla läkemedel. Därför bör sådan utrustning inte placeras på
platser inklusive de där de utsätts för tung användning, såsom offentliga lekplatser eller
bostadsrätter. Kanske viktigare bör det finnas tydlig separation mellan de två områdena.
Ökande istemperatur med en grad (1 grader F) under driftstimmar sparar cirka 6 procent per
år i kylenergikostnader.
Samma principer gäller för lekplatsolyckor. Ju mer uppenbart det farliga tillståndet är desto
sannolikt är det att operatören hade konstruktivt meddelande om det. Dessa platser är
uteslutande för barn som vill bygga en egen lekplats. Fyraåringar har ännu inte utvecklat den
övre kroppsstyrka som krävs för att framgångsrikt klara en åtta fotstege. Detta är ett område
som kräver vaksamhet av både lekplatsinspektörer och föräldrar. Bara några inches 'skillnad i
djupet av godkända ytmaterial kan göra en drastisk skillnad i svårighetsgraden av skador som
kan uppstå. 41. Lekplatsutrustning kan försvaga över tid, vilket resulterar i områden som böjer
eller försämras. För försiktiga föräldrar erbjuder Lee följande tips om att välja en säker och
pålitlig lekplats. Här är information särskilt om sömn och tonåringar. Snarare är frågan om
skadorna kunde ha förhindrats eller minimerats genom säker design. BS EN 1176-7: 2008
Lekplatsutrustning och ytbehandling.
Jag är ledsen för min dåliga engelska, men min riktiga avsikt var att berätta om hur ansvariga
personer i samhällen agerar på lekplatsskydd. Det spelar ingen roll vem som har fel i att orsaka

olyckan. Om en gungstruktur är sju meter hög måste fallzonen sträcka sig 14 fot framför
gungan och 14 i ryggen av gungan. Denna resurs ger en övergripande strategi för
skolsäkerhetsplanering. Se till att barn - inklusive dina egna - spelar på utrustningen på ett
säkert sätt. Ja, barn behöver utmaningar för att utveckla sina färdigheter, men dessa
utmaningar måste vara lämpliga för deras åldersnivå.

