শিশুদের সাদে গাড়ীদে ভ্রমণ

অদ্রেশিয়ার আইন অনু যায়ী ৭ বছদরর নীদে সকি শিশুদক গাশড়দে ভ্রমদণর সময় অবি্যই োইল্ড ররদ্রেইন্ট ব্যবহার করদে হদব। গাড়ীর সংঘদ্ষে র সমদয় শিশু
রযন আঘাে পাওয়া রেদক রক্া রপদে পাদর রসজন্যই এ ব্যবস্া।
শক ধরদনর ররদ্রেইন্ট প্রদয়াজন ো শনরষের কদর শিশুর বয়স ও আকাদরর ওপর। ররদ্রেইন্টটি অবি্যই শিশুটির জন্য সঠিক আকাদরর, ঠিকরাদব সমশবিে
ও িাগাদনা এবং গাড়ীর সাদে যদোপযু ক্তরাদব মাপসই হদে হদব।
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০-৬ মাদসর শিশুদের
অবিট্রই একটি পশ্াৎ্ু খী ররদস্ইন্ট-এ ভ্র্ণ করদত হদব। ররদস্ইন্টটি অবিট্রই রপছদির সীদে হদত হদব - সা্দির সীদে িয়।

৬ মাস রেদক ৪ বছদরর মধ্যবেতী শিশুরা

৪ বছর রেদক ৭ বছর বয়দসর শিশুরা

• তাদের আকাদরর উপর নির্ভ র কদর অন্তঃনি্ভন্্ভত স্ট্রাপ-সহ পশ্াৎ-্ু খী ররদস্ইন্ট বা
সম্ু খ-্ু খী কারসীদে ভ্র্ণ করদত পারদব। ররদস্ইন্টটিদত নিশুটিদক অবিট্রই রপছদির
সীদে ভ্র্ণ করদত হদব -সা্দির সীদে িয়।

• তাদের আকাদরর উপর নির্ভ র কদর সম্ু খ-্ু খী কারসীদে বা বু স্ার সীদে ভ্র্ণ করদত
পারদব। বু স্ার সীে নিশুদক সঠিক জায়গায় উঠিদয় রিয় ররি সীেদবল্ট তাদের ্াপসই হয়।

• ৮ বছর বয়স পর্ভন্ নিশুদের জিট্র অন্তঃনি্ভন্্ভত হারদিস-সহ ররদস্ইন্ট এখি পাওয়া রাদছে।

• ৪ বছর রেদক ৭ বছর বয়দসর নিশুরা শুধু ্াত্র তখিই সম্ু খ-্ু খী কারসীদে (বু স্ার সীে
বট্রবহার কদর) ভ্র্ণ করদত পারদব রনে রপছদির সব সীে ৭ বছর বয়সী নিশু দ্ারা পূ ণ্ভ োদক।
• ররসব বু স্ার সীদের রপছদি এবং উপদর টিোর আদছ রসগুদ�া অিট্রগুদ�ার তু�িায়
রবিী নিরাপে।
• ১৪৫ রসন্ �ম্া হবার আগ পর্ভন্ নিশুদের বু স্ার সীদে োকা উনিৎ। তারা রনে রো স্দয়র
অদিক আদগই বড়দের সীেদবদল্ট িদ� রায় তদব সংঘদ্্ভর স্য় তাদের আঘাত পাবার ঝুঁ নক
খু ব রবিী োদক।
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ররদ্রেইন্ট সংস্াপণ
আপিার রািবাহদির সাদে ররদস্ইন্ট বা বু স্ার সীে �াগাদিার জিট্র সবস্য় প্রস্তুতকারদকর নিদে্ভ িাব�ী অিু সরণ করুি।

৪ বছদরর কম বয়দসর শিশুর জন্য, ররদস্ইন্ট �াগাদিার অে্ভ হদ�া ররতঃ

৪ বছদরর রবিী বয়দসর শিশুর জন্য, বু স্ার সীদে ভ্র্ণ করাতঃ

• ররদস্ইন্টটি গাড়ীর সাদে এ্িরাদব �াগাদিা ররি সীেদবল্টটি নিহ্ন রেয়া স্লদের ্ধট্র নেদয়
রিয়া রায় ও বাঁধা রায়।

• রনে উপদর েপ টিোর স্ট্রাপ নেদয় এদক গাড়ীর সাদে আেকাদিা রায়।

• উপদরর টিোর স্ট্রাপটি হুক-সহ গাড়ীর সাদে �াগাদিা োদক।

• নিশুদক নঘদর সীেদবল্টটি বাঁধদত হদব।

ররদ্রেইন্ট শনবষে ােন
অদস্ন�য়ার নিরাপত্ার ্া্িেন্ডস্ূ হ (AS/NZS 1754) র্দি িদ� ররসব
নিশু ররদস্ইন্ট বা বু স্ার সীে, শুধু ্াত্র রসগুদ�ারই বট্রবহাদরর অিু ্নত আদছ।
এর ্াদি হদ�া কারসীে অিট্র রকাদিা রেি রেদক নকদি অদস্ন�য়াদত আিদ� তা
বট্রবহাদরর অিু ্নত রিই।

পূ দব্ভ বট্রবহৃত ররদস্ইন্ট বা বু স্ার সীে বট্রবহার করা রেদক নবরত োকুি কারণ
রসগুদ�া িষ্ট োকদত পাদর এবং নিরাপে িাও হদত পাদর।

• নিশুদক ররদস্ইন্ট-এ ধদর রাখার জিট্র স্ট্রাপগুদ�া বাঁধা োদক।
নিশুদের জিট্র ররদস্ইন্ট বট্রবহার িা করদ� নবপূ � পনর্াদি জনর্ািা এবং �াইদসন্স
রেদক পদয়ন্ট কাো হয়। গাড়ীর ্দধট্র রারা সঠিকরাদব ররদস্ইন্ট বাঁদধনি এই
জনর্ািা তাদের প্রদতট্রদকর জিট্র প্রদরাজট্র।

