Gyerekbiztos lakás
A Barkácsblog hasábjain gyakran foglalkoztunk a ház körüli munkálatokkal, kertszépítéssel és
eszközkarbantartásokkal. Viszont nem esett még szó arról, milyen teendőink vannak, ha bővül a
család, nőnek a gyerekek. Nem is hinnénk, de valóban fontos tennivalók is adódhatnak.
A probléma leginkább akkor adódik, amikor a
gyerkőcök ugyan már lépegetnek, vagy már
akár szaladnak is, de nincsenek cselekedeteik
teljes tudatában, mert még a megismerés
élménye
köti
le
minden
pillanatukat.
Az
egyik
legnagyobb
ellenség
az
elektromosság. Azt hiszem, senkinek sem új,
hogy a konnektorokba minden gyerkőc
előszeretettel nyúlna bele. A megoldás már
évek óta rendelkezésre áll. Már a drogériákban
is kaphatóak olyan dugók, melyekkel,
biztonsággal kizárhatjuk az áramütés esélyét is. Léteznek színes, vagy visszafogottabb,
formatervezett konnektorokhoz akár rejtőzködően áttetsző műanyag dugók is. Pár verziót be is
lehet ragasztani, de ezt nem minden esetben tartom jó ötletnek.
Már mászós korban is veszélyt jelentenek a lépcső le- és feljárók. Ilyen helyekre tehetünk előre
gyártott utólagos kapukat, rácsokat, melyek ugyan nyithatóak, de a kicsiknek kellő védelmet
nyújtanak leesés ellen. Ügyes kezű apukák fából, fém zsanérokkal és tolózárral akár maguk is
készíthetnek ilyet, bár elég időigényes, ha pontos munkára törekszünk. De léteznek előregyártott
fém típusok is, melyek nyílásméret alapján flexibilisen változtathatóak, és akár két irányba is
nyithatóak.
Míg az alacsonyra szerelt konnektorokat és lépcsőlejárókat
mászva is eléri a baba, addig a fiókok és szekrényajtók akkor
jelenthetnek igazán nagy veszélyt, mikor már járni is tudnak.
Sok fiók vasalata olyan, hogy nincs végpontja, vagy egy
könnyű húzással túlrántható, így az könnyen a csöppség
nyakába eshet. Erre a problémára már többféle megoldás áll
rendelkezésre. Ilyen lehet akár a láthatatlan belső retesz,
melyet vagy csavarozással, vagy kevésbé tartós módon
ragasztással is rögzíthetünk. Ezek a rejtett reteszek úgy
működnek, hogy egy kicsit (pár cm-re) engedik kihúzni a fiókot,
ekkor be lehet nyúlni, és ki lehet akasztani a reteszt. Ezek
legtöbbször műanyagból készülnek. Megjelenésükben kevésbé
diszkrét megoldás a külső, gumis pánttal ellátott akasztós zár,
mely mindig jól látható, de talán valamivel egyszerűbb
kiakasztani, mint a rejtett verziót. Előnye, hogy univerzális.
Ugyanúgy alkalmazható két egymással szembenyíló ajtó rögzítésére, mint a fiókokéra. A felületre
a szíjas megoldás általában ragasztással kerül.

Alternatív megoldásként léteznek még olyan
reteszek, melyek az ajtók fogantyúit rögzítik
lakatként. Előnyük, hogy a bútor felületén nem
okoznak sérülést. Az öntapadós, ragasztós
zárak eltávolítás után is gyakran hagynak
nyomot
a
felületen.
Mindenekelőtt azonban arra ügyelnék az ifjú
szülő helyében, hogy a veszélyes dolgokat,
mint éles eszközök vagy veszélyes kemikáliák,
vegyszerek és nehéz tárgyak az alsó polcok
helyett a felső polcokon tárolják, és fokozottan figyeljünk a törpék mozgására. Fontos, hogy minél
előbb megtanítsuk őket arra, mit szabad, és mit nem.

