Apsaugokite baldus nuo apvirtimo
Vaikai yra smalsūs ir kūrybingi ir jiems nėra ribų. Savo aplinkos tyrinėjimas yra svarbi mokymosi ir
augimo dalis. Jų smalsumas verčia juos apžiūrėti kiekvieną namų kampelį, įskaitant baldus. Iš pažiūros,
jūsų namų baldai gali atrodyti kaip negalintys sužeisti. Vis gi, egzistuoja daug pavojingų vietų ir objektų,
kuriuos vaikai gali aptikti. Vaikams žaidžiant namuose, normalu, jog tyrinėdami jie nori pasiekti, lipti ar
atsiremti ant baldų. Drabužių spintas ir lentynas jie dažnai naudoja kaip laipiojimo žaislus, skirtus pasiekti
ar pagriebti tai, ką nori. Nepaisant nedidelio vaikų svorio, tokie baldai dažnai būna nestabilūs. Šie baldai,
prietaisai ir televizoriai gali lengvai apvirsti ir stipriai sužeisti ar sukelti mirtį. Baldų apvirtimas pavojingas
ne tik vaikams, suaugusieji taip pat gali būti sunkiai sužaloti. Veiksmingiausias būdas išvengti nelaimingų
atsitikimų yra visus baldus, prietaisus ir televizorius, kurie gali apvirsti, pritvirtinti prie sienos.
Ką reiškia sąvoka „baldų apvirtimas“?
Baldų apvirtimas yra sąvoka, reiškianti nelaimingus atsitikimus, kai baldai apvirsta ant žmogaus ir jį
sužaloja ar net sukelia mirtį.
Kam yra pavojingas apvirtimas?
Daugiausia nelaimingų atsitikimų apvirstant baldams įvyksta su mažais vaikais. Vaikai yra ypač
pažeidžiami, nes jie nesupranta apie gresiantį pavojų. Baldui virstant, jie nėra pakankamai greiti
sureaguoti ir išvengti jo kritimo. Be to, baldui nukritus ant jų, jie nėra pakankamai stiprūs jį nukelti
nuo savęs. Pagrindiniai nukentėję nuo tokių nelaimingų atsitikimų yra vaikai. Kai kuriais atvejais, tai gali nutikti ir suaugusiesiems, ir yra ne mažiau pavojinga.
Kur dėl apvirtimo įvyksta nelaimingi atsitikimai?
Nelaimingi atsitikimai, susiję su baldų apvirtimu, gali įvykti bet kurioje namo vietoje. Tačiau
dažniausiai pasitaikančios nelaimingų atsitikimų dėl baldų apvirtimo vietos yra miegamieji, vaikų
kambariai, svetainės ir virtuvės.
Ar sunkius baldus taip pat reikia tvirtinti?
Nesvarbu, ar baldas yra labai sunkus, ar ne, - apvirsti gali bet kokie baldai. Vaikams lipant ar
pasikabinus ant durų ar komodos, svorio centras pasislenka už baldo pagrindo, baldas apvirsta ir gali
nukristi ant jų. Kuo sunkesni baldai, tuo sunkesni nelaimingi atsitikimai.
Ar baldus kambaryje, kuriame vaikai nežaidžia, reikia tvirtinti?
Nelaimingi atsitikimai įvyksta lengvai ir labai greitai. Smalsūs vaikai mėgsta eiti į tuos kambarius, apie
kuriuos net nepagalvotumėte. Taigi, baldus tvirtinti kambariuose yra svarbu, norint sumažinti baldų
apvirtimo riziką. Ypač ten, kur nemanote, jog jūsų vaikai bus labai dažnai.
Ar skląstimi uždaryti stalčiai ir durys gali pakeisti baldų tvirtinimus?
Spintelės skląstys yra skirtos neleisti atidaryti stalčių, o ne apsaugoti nuo baldų apvirtimo. Jie
nepakeičia baldų tvirtinimų. Vaikas, lipdamas ar kabėdamas ant spintelės ir durų, vis tiek gali
priversti spintelę apvirsti. Atminkite, kad skląstys nepanaikina apvirtimo rizikos.
Ar baldų tvirtinimas reikalingas ir turint vyresnių vaikų?
Žaisdami vaikai ne visada prisimena apie saugumą. Kai vaikas nori kažko įdomaus, esančio ant baldo,
jis tiesiog lips ant jo norėdamas tai pasiekti. Jie nepagalvoja, jog spintelės gali juos sužaloti. Net jei
vaikas yra vyresnis, dar nereiškia, kad jis bus saugus. Baldams apvirtus, vaikai gali atsidurti pavojuje.

Ar žinomų baldų įmonių baldus taip pat reikia tvirtinti?
Tikimasi, kad visi žinomų įmonių baldai atitiks saugos standartus. Vis dėlto, nepriklausomai nuo
kokybės ar įmonės žinomumo, gravitacijos jėga taikoma viskam žemėje. Visi baldai gali apvirsti, kai
svorio centras pasislenka už baldo ribų.
Ar reikia pritvirtinti ir žemą komodą?
Žemesni baldai taip pat gali apvirsti. Ypač tada, kai keli stalčiai yra atidaryti tuo pat metu arba kai jie
yra stipriai pripildyti, tuomet svorio centrą paslenka už komodos pagrindo. Tas pats nutinka ir vaikui
lipant ant baldo. Tad žemesnius baldus taip pat reikia pritvirtinti prie sienos.
Panašu, kad nelaimingų atsitikimų dėl apvirtimo rizika yra labai maža; ar vis tiek turiu tuo
pasirūpinti?
Nelaimingi atsitikimai dėl baldų apvirtimo yra dažnesni nei gali pasirodyti. Dauguma žmonių net
nenumano baldų apvirtimo pavojaus, nes apie tokius nelaimingus atsitikimus vargu ar pranešama
naujienose. Tačiau baldų apvirtimas sukelia daugiau traumų ir net mirčių, nei tikėtasi. Nėra jokios
priežasties rizikuoti savo šeimos saugumu, kai tokių nelaimingų atsitikimų galima lengvai išvengti
pritvirtinus baldus, prietaisus ir televizorius prie sienų.

