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کودکان موجودات ظریف و کنجکاوی هستند که هر لحظه از غفلت مادر استفاده کرده و 

آزادانه به جست وجو در محیط اطراف خود می پردازند و از این کار لذت می برند. داستان 

مهنا  که  زمانی  می شود،  آغاز  شهر  حومه  در  کوچک  خانه  یک  در  بهاری  صبح  یک  از  ما 

22 ماهه صبح زود حدود ساعت 6 زود تر از همه افراد خانوده از خواب بیدار می شود. 

بعد از کمی بازی در رختخواب متوجه می شود که در ساختمان باز است. عموی مهنا که 

با آن ها زندگی می کند قبل از او از خواب بیدار شده و بعد از رفتن به بیرون از ساختمان 

فراموش کرده در را ببندد. مهنا کوچولو خوشحال از این اتفاق برای بازی به بیرون خانه 

می رود و مثل سایر کودکان همسن وسال خود غرق در همین بازی و شادی های کودکانه 

می شود. آرام آرام بازی های کودکانه او را جلو برده روی زمین پشت ماشین عموی خود 

نیست  نگران  پس  نشده  مهنا  غیبت  متوجه  هنوز  مادر  می نشیند.  بود  شده  پارک  که 

خود  خودروی  به  رسیدگی  مشغول  کودک  عموی  هستند.  خواب  در  همگی  و 

بوده تا مطابق هر روز برای انجام امور روزانه از منزل خارج شود. عمو هم 

درخیال این که همه خواب هستند بدون بررسی کردن اطراف، ماشین 

وانت را روشن کرده و با دنده عقب، آرام آرام حرکت می کند غافل از 

این که چه اتفاقی خواهد افتاد.

مهنا کوچولو که ترسیده بود و توان هیچ عکس العملی را نداشت 

ساکت و آرام در محل خود می ماند. وقتی عمو از ماشین خارج 

می شود پیکر آرام و بی جان مهنا در محل بازیش دیده می شود! 

سناریوی مرگ کودک
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مدتی بود که مینی بوس پدر نیاز به تعمیر داشت. 

کودک  همراه  به  پدر  تابستانی  ظهر  از  بعد  یک  در 

16 ماهه با یکی از رانندگان که دوست پدر بود به 

منزل  جلوی  در  که  بوسی  مینی  چرخ های  تعمیر 

پارک شده بود مشغول بوده اند.کودک که از بازی 

و کنار پدر بودن لذت می برد اصرار به ماندن کنار 

پدر و بازی کنار مینی بوس را داشت و چندین بار 

مادر او را به بهانه های مختلف به خانه می برد، اما 

بر  مبنی  را  او  درخواست  پدر  کودک،  گریه های  با 

ماندن کودک، کنار آن ها قبول می کند، مادر بچه را 

نزد همسرش گذاشته و خودش به خانه برمی گردد 

و مشغول کارهای روزانه می شود. کودک کنار پدر 

و  آچار  کردن  تمیز  برای  پدر  که  بود  بازی  مشغول 

بدون  مــی رود  منزل  داخل  به  ماشین  تعمیر  ابــزار 

این که دوست و تعمیرکار را متوجه حضور کودک 

و عدم حضور خود کند. راننده برای کنترل ماشین 

سوار مینی بوس شده و آرام آرام آن را به حرکت در 

می آورد. ابتدا با حرکت ماشین کودک زمین خورده 

حرکت  ــه  ادام با  ولــی  شــود  بلند  می کند  تــالش  و 

ماشین، اگزوز مینی بوس به چشم کودک برخورد 

کرده و او را به زمین می اندازد. چرخ ماشین به سر 

کودک اصابت می کند و طفل بدون هیچ حرکتی 

میان چرخ های مینی بوس می ماند. با صدای فریاد 

پدر، راننده متوجه حادثه شده و مینی بوس را بعد 

از چند متر حرکت کردن متوقف می کند. متاسفانه 

کودک بالفاصله پس از وقوع سانحه فوت می کند. 

برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، چه کنیم؟

کودکان خود را از هر گونه وسیله در حال حرکت دور نگه دارید.	 

در هر شرایطی کودک خود را تنها نگذارید.	 

ترین 	  امن  شهری  برون  و  شهری  درون  مسافرت های  هنگام 

محل برای کودکان صندلی عقب اتومبیل است.

در هنگام استراحت از بسته بودن در ساختمان مطمئن شوید.	 

هنگام عبور از عرض خیابان دست کودک خود را رها نکنید.	 

برای 	  و  عقب  به  رو  کودک  صندلی  از  4ماه  تا  کودکان  برای 

از 4 ماه از صندلی مخصوص کودکان رو به  کودکان بزرگتر 

جلو استفاده کنید.

کودکان باید همواره از درسمت راست خودرو پیاده یا سوارشوند.	 

هنگام بستن در اتومبیل مراقب انگشتان کودک خود باشید.	 

از بازی کردن کودکان در مسیر رفت وآمد خودروها جلوگیری 	 

کنید.

تا 6 سالگی کودک، از قفل برای در عقب خودرو استفاده کنید.	 

اگر منزل شما در محل رفت و آمد خودروها قرار دارد همواره 	 

مواظب کودک خود باشید.

مراقبت 	  بار  هر  در  وحوادث  سوانح  از  پیشگیری  خصوص  در 

کودک آموزش به خانواده توسط مراقبان سالمت انجام شود.

در مورد پیشگیری از سوانح وحوادث آگاهی جامعه ارتقا یابد.	 

جهت اغنای نیازهای روانی کودک زمانی از روز برای بازی با 	 

کودک اختصاص یابد.
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