Hội Đồng Phòng Ngừa Té Ngã
Quận Cam
“Chỉ Dẫn Cách Đề Phòng Té Ngã”

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ĐỂ ĐỀ PHÒNG TÉ NGÃ
Cẩn thận để ý những điều sau đây có thể đề phòng được sự té ngã xẩy đến. Chúng ta có
thể sắp xếp lại căn nhà nơi mình đang ở để có sự an toàn và nếu sống ngăn nắp có thể
tránh được những rủi ro gây ra té ngã.
Hãy gọi cho Văn Phòng Đặc Trách Cao Niên để biết thêm chi tiết:

Những Việc Tổng Quát Nên Cẩn Trọng
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Nhà Bếp

 Để đèn bin ở một vài nơi trong nhà

 Nền nhà không trơn láng

 Cần hoạch định những thứ cho tiện
khi té mà không đứng dậy được như
(để điện thoại trong túi, đồ bấm báo
động khẩn cấp, chìa khóa đưa cho
người thân, hay hàng xóm v..v..)

 Lau khô ngay khi bị đổ nước xuống đất

 Biết cách đứng dậy một mình sau khi
bị té (bò tới ghế)
 Đừng làm việc vội vàng và nghĩ cái gì
mình cũng có thể làm được một mình.
 Nhìn xung quanh khi bước đi để ý
những chỗ (bừa bộn, lề đường khúc
khuỷu, chó mèo dưới chân v..v..)
 Đi giầy êm ái bằng phẳng, chắc chắn
thay vì lỏng lẻo như sandals hay dép,
dễ bị vấp té.
 Bật đèn trong nhà cho sáng, garage,
hay sau hè khi đi ra.

 Những thứ thường dùng nên để những
chỗ gần để với lấy cho tiện.
 Ghế an toàn để leo lên cho chắc chắn
với lấy những thứ đồ nhẹ trên kệ cao
như (thuốc, hay vật dụng y tế).
 Ghế có bậc thang an toàn vững chắc
dùng để leo lên lấy đồ trên cao, lúc leo
xuống nên để ý khoảng cách giữa bậc
thang và nền nhà.
 Tránh vặn hay cong mình để với lấy
những đồ vật xa tầm tay với, hay chạy
vội tới bếp lò hay vội để bắt điện thoại.
 Ghế hay bàn tuyệt đối không có bánh
xe cho chắc chắn.
 Đèn sáng đủ trong bếp khi nấu ăn.

Cửa, Cầu Thang, Đường Đi

Phòng Khách, Phòng Ăn và Phòng Ngủ

 Thảm trải phải sát xuống nền nhà,
không được cong lên hay gập ghềnh
để dễ vấp ngã.

 Bàn ghế phải an toàn để ngồi hay đứng
trên đó. (độ cao của giường hay đồ vịn
vào)

 Công tắc bật đèn một cái ở dưới và
một cái ở trên chân cầu thang

 Những công cụ giúp quý vị đi lại an toàn
trong nhà (gậy chống, xe lăn, v..v..)

 Mầu sắc nền nhà, và bậc thềm khác
mầu nhau để nhìn cho dễ. (băng keo
có dạ quang sáng rõ cũng là một cách
để chúng ta nhìn cho dễ dàng).

 Bàn ghế phải vừa tầm cỡ không choán
chỗ để tiện việc đi lại trong nhà nếu có
phải dùng gậy hay xe lăn.

 Bất cứ cầu thang nào cũng đều phải
có thành vịn.

 Công tắc mở đèn phải ở gần giường hay
chỗ ngồi.
 Dây điện không được nằm ngổn ngang
dễ bị vướng đường đi.

Phòng Tắm
 Bồn cầu không quá cao để ngồi và
đứng dậy an toàn
 Gắn thành vịn ngoài và trong bồn
tắm và cả bên cạnh bồn cầu.
 Nền nhà nên trải thảm để khỏi trơn
trượt. Tuyệt đối nhà tắm không nên
lát gạch bóng, hay vật liệu dễ trơn
trượt.
 Nên để tấm thảm bằng cao su trong
bồn tắm, hay chỗ đứng tắm.
 Nên để ghế ngồi trong bồn tắm.

Ngoài Nhà: Sau Nhà và Trước Cửa Nhà
 Đường đi ra vào nhà nên có thành vịn.
 Nền xi măng nên làm nhám để dễ bám
khi đi.
 Đường đi phải bằng phẳng, tránh lồi
lõm, lởm chởm.
 Ống nước tưới cây phải quấn lại cho
gọn gàng, không được bừa bãi trên
đường đi.
 Lề đường phải khô và quét dọn sạch sẽ.

 Đèn tự động sáng phía ngoài cửa nhà.

