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Ազատ պահեք աստիճանները և ﬕջանցքները հանելով այն
առարկանները որոնց վրայով կարող է իյնալ:Ավելացրեք պահարաններ
այն առարկանների համար որոնք հատակի վրա են գտնվում ինչպիսիք
են կոշիկները կամ թութեր:

2. Զգուշացեք անհավասար մակերեսներից
Ուշադրություն դարձրեք հատակի փոփոխությունների վրա ինչպիսին են
դռան ճանապարհը,գորգը ե սալահատիկները: Հանեցէք պզտիկ գորգերը և
կամ դրեք հատուկ ﬕ կտոր գորգի տակ որպեսզի ավելի ապահով ﬓա
հատսկի վրա: Եթե դուք ոտքով հեշտությամբ կարողանում եք շարժել
գորգը ապա դուք կարող եք սայթաքել:
3. Հաճախակի օգտագործվող առարկանները պահեք ձեզ մոտիկ
Ձգվել դեպի վեր կամ ծրել վար կարող է պատճառ հանդիսանա
հավասարակշռությունը կորցնելուն: Օրինակ խոհանոցում վստահ եղեք
որ եփելու կարասինները և այլ առարկանները հեշտությամբ կարող եք
վերցնել:
4. Լուսավորեք Ձեր Ճանապարհը
Տեղադրեք պայծառ լույսէր :Աստիճանների երկու ծայրերում ունեցեք
վառիչներ:Տեղադրեք երեկոյան լամպեր ննջարանի և լոգարանի ﬕջև
ընկած անցումը լուսավորելու համար: Լուսափայլուն տեսակի վառիչները
հեշտ են երեվում մթության ﬔջ:
5. Լոգարանում ավելացրեք ապահովվությունը
Լոգարաններում վտանգը շատ է լինում հատկապես երբ որոշ բաներ թաց
են լինում: Տէղադրեք հենվող բռնիչներ զուգարանի և ցնցուղի մոտ:
Ցնցուղում գտնվող չսայթակող հատուկ ռեզինե կտորները կպահպանեն
ձեզ սայթակելուց:
6. Մնացեք անվտանգ աստիճանների վրա
Համոզված եղեք որ աստիճանների երկու կողﬔրում էլ կան երկաթյա
ձողեր հենվելու համար և անպայման այն օգտագործեք: Նաև համոզված
եղեք որդրանք ճիշտ են տեղադրված և թուլացած չեն:
Քանի որ տարիների ընթացքում ձեր ընդունակությունները փոխվում են ձեր տունը
պետք է լինի ձեր և ձեր սիրելիի համար ապահով որպէսզի դուք ձեր առորյա
գործերը կատարեք և անեք այն ինչ ձեզ հաճույք է պատճառում:
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1. Ազատ պահեք անցուﬓերը

Ձեր Տունը Կդառնա Ապահով

Տան ձեվավորումը ազդում է մէր բնավորության եվ ոճի զգացողության վրա:
Ի հավելում ﬔզ հանգիստ զգալու համար տան առարկանները կարող են
ավելացնել ﬔր ապահովվությունը կամ հավանական է որ կնգնենք: Կատարելով
փոփոխություններ ձեր տանը - հայտնի է ինչպես տան ձեվափոխություն կարող
է ձեր գործունէությունները հեշտացնել , բարելավվել ձեր առողջությունը եվ
ինքնազգացողությունը և կրճատել վայր ընկնելու հավանականությունը :Այդ
փոփոխություններն են
վտանգավոր նյութերը հանելը, պաշտպանության
ավելացումը - ինչպիսին է պատի հենակները կամ փոփոխությունը թե ինչպես
եվ որտեղ եք կատարում ձեր գործունեությունները: Ներառյալ նշված են որոշ
առաջարկներ ձեր տունը ապահով դարձնելու համար:

