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Bezpieczeństwo małych dzieci w samochodzie
Wypadki samochodowe stanowią główną przyczynę śmierci małych dzieci w USA. Należy zawsze 
korzystać z fotelików dla dzieci umieszczonych w bezpiecznych miejscach w samochodzie. 
Stosowanie poniższych, kluczowych zasad pomaga zapewnić dzieciom bezpieczeństwo:

Używaj fotelika dostosowanego do 
wzrostu i wagi Twojego dziecka
Używaj fotelika zatwierdzonego 
przez National Highway Traffic Safe-
ty Administration (NHTSA). Wybierając 
fotelik, kieruj się wagą oraz wzrostem 
Twojego dziecka, a także jego potrzeba-
mi dotyczącymi ułożenia ciała. Dzieci w 
wieku poniżej 2 lat muszą być odpo-
wiednio zabezpieczone w foteliku 
umieszczonym tyłem do kierunku 
jazdy. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, 
ważące mniej niż 40 funtów, muszą 
być przewożone w zatwierdzonym 
foteliku. Dzieci, których wzrost lub 
waga przekraczają zalecane limity 
dla fotelików powinny być przewożo-
ne na siedziskach podwyższających 
umieszczonych na tylnym 
siedzeniu i zabezpieczo-
nych pasami bezpie-
czeństwa.

Nigdy nie zostawiaj dzieci samych w samochodzie
Pozostawione w samochodzie bez opieki dzieci w ciągu zaledwie kilku minut mogą doznać 
przegrzania i odwodnienia, nawet jeżeli okna są częściowo otwarte. Dziecko może wydostać się 
z fotelika, manipulować elementami sterującymi pojazdu i spowodować jego przemieszczenie.

Stosowanie fotelików dla dzieci 
jest Twoim obowiązkiem
Rodzic lub opiekun prawny dziecka w 
wieku poniżej 8 lat musi zapewnić fotelik 
każdemu, kto przewozi jego dziecko. 
Dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, 

która uniemożliwia 
stosowanie 

standardowych 
fotelików, są 
zwolnione z 
obowiązku jazdy 
w foteliku, jeżeli 
niepełnospraw
ność został 
potwierdzona 
przez lekarza. 

Upewnij się, 
czy foteliki są 
odpowiednio 
zamocowane 
Jeżeli masz jakieś 
pytania dotyczące 

mocowania fotelików 
dla dzieci lub zasad 

bezpieczeństwa obowią-
zujących przy ich stoso-

waniu, skonsultuj się z osobą 
przeszkoloną z zakresu instalacji 

i obsługi dziecięcych fotelików sa-
mochodowych. Aby znaleźć taką osobę w 
Twojej okolicy, wejdź na stronę http://cert.
safekids.org/get-car-seat-checked

Umieść dziecko 
w bezpiecznym 
miejscu
Najbezpieczniejszym miej-
scem dla dziecka w każdym 
wieku jest tylny fotel w samo-
chodzie. Każde dziecko i każdy 
fotelik wymagają stosowania osob-
nego pasa bezpieczeństwa. Bagażnik pół-
ciężarówki nie jest bezpiecznym miejscem i 
nie służy do przewożenia dzieci.




