
قانونگذاران آمریکا با پیشنهاد استانداردهای تازه به پرکردن خالیی آشکار در 
امنیت خودرو و حفاظت بهتر از صندلی مخصوص بچه ها پرداخته اند. 

     اخیراً قوانینی در آمریکا به تصویب رسیده است که استانداردهای بهتری 
را  برای محافظت از بچه هایی که در صندلی خودرو می نشینند مطالبه می کند.
این پیشنهاد که سال ها در حال شکل گیری بوده است؛ بخش مهم از تالشی 

بزرگتر برای بهبود امنیت صندلی مخصوص کودکان خردسال می باشد. 
     تاکنون قوانین فدرال به محافظت از کودکان در برخوردهایی که از جلو 
صورت می گیرد پرداخته بود. تحت این قانون پیشنهادی، صندلی برای اولین 
نیز پذیرفته  از پهلو طراحی شده اند  برای برخورد  آزمون هایی که  باید در  بار 

شود.
     مدیر ادارة ملی امنیت عبور و مرور در جاده ها "دیوید فریدمن" این قانون 
را اقدامی بسیار مهم می داند که می تواند به جلوگیری از مرگ شصت کودک 

در سال کمک کند.
     فریدمن می گوید: »صندلی یکی از مهمترین ابزارهایی است که ما برای 
حفظ امنیت کودکان در خودرو در اختیار داریم.« تحت این قانون تولیدکنندگان 
سه سال وقت در اختیار دارند تا محصوالت خویش را تغییر دهند یا با ملزومات 
مدل های  می توانند  کنند. سپس مصرف کنندگان  هماهنگ  جدید  قانون  این 

جدیدی را برای جایگزین کردن با مدل های قدیمی خریداری کنند.
     این آزمون جدید به نحوی طراحی شده است که انواع صندلی های بچه را 
برای کودکانی که وزنشان به 18 کیلوگرم می رسد در برابر ضربة مغزی و دیگر 

صدماتی که در تصادفات بزرگراهی روی می دهد محافظت کند.
     این آزمون، صندلی را در یک خودروی آزمایشی، با سرعت 24 کیلومتر در 
ساعت آزمایش می کند. در واقع چنین خودرویی از پهلو با خودروی دیگری با 

سرعت 48 کیلومتر در ساعت برخورد می کند.

ضرورت انجام آزمون تصادف از پهلو 
جهت ارزيابي استحكام صندلي كودك

     آزمون مزبور مشخص می کند که هر صندلی چقدر خوب کودک را در برابر 
خودرویی که خرد می شود و نیز ضربة کلی ای که بر اثر برخورد به کودک وارد 
آزمایشی  از آدمک های  تا  دارند  قانونگذاران قصد  می شود محافظت می کند. 
این  از  یکی  کنند.  استفاده  آزمون ها  این  در   )crash-test dummies(
آدمک ها به جای یک کودک دوازده ماهه و دیگری به جای یک کودک سه 

ساله خواهد نشست.
     مرگ و میر کودکان در صندلی از تعداد 614 نفر در سال 2002  به تعداد 

397  نفر در سال 2011 کاهش یافته است.
     اما در حالی که قوانین مربوط به صندلی خودرو موثر است؛ متخصصین 

بهداشت و ایمنی می گویند که اقدامات بیشتری می باید صورت پذیرد.
     تاثیر ضربه از پهلو به شیوه های مختلفی ممکن است به کودک آسیب 
برساند. در حالی که خوِد در ممکن است به داخل خورد وارد شود و به صندلی 
بچه ضربه بزند، تاثیر ضربه ی تصادف نیز می تواند به سربچه منتقل شود، آن 

را حرکت دهد و به صندلی یا قسمت دیگری از داخل خودرو بکوبد.
     در برخورد از کنار، خودرو هم به پهلو و هم اغلب به جلو حرکت می کند. 
دِر خودرو نیز به فضای داخل خودرو وارد می شود. تمام اینها در زمانی کوتاه، 

در یک دهم از ثانیه روی می دهد.
      تحت قانون جدید هر مدل از صندلی کودک پیش از آنکه به عموم فروخته 

شود می باید تحت آزمون برخورد از پهلو قرار گیرد.
     این قانون به پدر و مادرها کمک خواهد کرد که صندلی را بدون تکیة 

محض به ادعاهای تبلیغاتی تولیدکنندگان خریداری کنند. 
     قانون پیشنهادی به مدت 90 روز در معرض عموم قرار می گیرد تا مردم 
نظریات خود را دربارة آن ابراز کنند. سپس قانونگذاران این نظریات را پیش از 
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صدور قانون نهایی مرور خواهند کرد.
     تولیدکنندگان سه سال مهلت خواهند داشت تا محصوالت خود را تغییر 

دهند یا به نحوی تنظیم کنند که با این ملزومات جدید سازگار باشد.
     این قانون را تمامی کسانی که به امنیت خودرو اهمیت می دهند ستایش 
کرده اند، اما یکی از طرفداران قدیمی امنیت در خودرو انتقاد می کند که چرا 

دولت، زمان وضع چنین قانونی را این قدر به درازا کشانده است.
     در حالی که از این قانون استقبال گرمی شده است بعضی از تصویب دیر 
هنگام آن انتقاد کرده و گفته اند وقتی که چنین قانونی پس از پانزده سال به 

تصویب می رسد باید دانست که به کودکان اولویت کافی داده نشده است.
     یکی از آزار دهنده ترین مسائل برای پدر و مادرها نحوة نصب صندلی 

کودک است.
چهار صندلی سه  هر  از  که  می زند  تخمین  بهداشت  و  ایمنی  سازمان       
آموزش  به  نیاز  مادرها  و  پدر  غالبًا  می شوند.  نصب  غلط  صورت  به  صندلی 
دارند تا بدانند تمام بست ها و گیره ها را که خودروسازان ملزم به ساخت آن 
هستند چگونه نصب کنند. هنوز هماهنگی های بیشتری می باید در تالش های 
میان تولیدکنندگان صندلی بچه و تولیدکنندگان خودرو صورت پذیرد. یکی از 
مهم ترین نکاتی که پدر و مادرها و مراقبین کودک الزم است بدانند و اطمینان 
یابند آن است که صندلی خودرو درست نصب و کودک کاماًل در جای خود 

محکم شده باشد.
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