אונטער  ?13רוקזיטץ
באקלן ַארויף!
און ַ
וואס איז דער אויסגאבע?
ָ
קראשן זענען ַא פירענדע גרונט פון טויט פאלן און
ַ
מאשין
ַ
פארלעצונגען צווישן ניו יארק סטעיט צענערלינגס ( 8ביז 12
יארן אלט) .מערהייט פון צענערלינגס וואס זענען פארלעצט
ָ
געטראגן זיכערהייט גארטל .זיי
ָ
אדער געהארגעט האבן נישט
קראשיז ווען
ַ
מסתמא וועלן זיין פארלעצט אין
ּ
זענען אויך מער
פראנט ַאוועקזעץ.
ָ
זיצן אין די
מאשין?
האלטן צענערלינגס זיכער אין די ַ
טאן צו ַ
וואס קענען עלטערן ָ
ָ
פארן אין די הינטער אוועקזעץ און
• פארלאנגן צווילינס צו ָ
מאל .ניט קיין אויסנעמעןַ ,א ֿפילו ווען
טראגן גארטלען יעדער ָ
ָ
מאשין מיט אנדערע שאפערן ָאדער ווען די
ַ
פארן אין די
נאענט צו
קראשן ּפ ַאסירן ָ
ַ
יאזדע איז קורץ .מערהייט פון
ַ
טראגן ַאוועקזעצגארטלען איז נישט בלויז ֿפ ַאר זייער
ָ
שטוב.
דאס איז די געזעץ.
זיכערקייַט ָ -
געפ ַאסיקט:
גארטלען זענען רעכט
מאך זיכער אז די אוועקזעץ ַ
• ַ
ּ
פראג און נידעריק דורך די
ָ
זאל זיין
גארטל ָ
 .1דער שויס ַ
אויבערשטער היפטן\ איבערשענקלן.
ללארבעיין
קא ַ
ָ
קאסטן און
ַ
זאל קרייַזן די
גארטל ָ
 .2די ַאקסל ַ
גארטל
לאזט דיין צווילינג שטעלן די ַאקסל ַ
קיינמאל ָ
ָ
הינטער די פלעייצע ָאדער אונטער די ָארעם .ערנסט
קראש.
ַ
בעפאלן אין ַא
ַ
פארלעצונגען קענען
זאל זיין הויך גענוג צו זיצן ַארויף און גלייַך,
 .3דיין קינד ָ
האבן די פיס געבייגן
ָ
קעגן די מאשין ַאוועקזעץ צוריק ,און
איבער דעם ברעג.
דארפֿ ן צו נוצן ַא באוויליקט בוסטער ַאוועקזעץ
דיין קינד מעג ַ
געפ ַאסיקט.
גארטל איז נישט רעכט
אויב די ַאוועקזעץ ַ
ּ

זאגט איז וויכטיג
וואס איר ָ
ָ
האבן
רעזולטאטן ָ
ַ
צענערלינגס אומפראגע
האבן די מערסטע
ָאנווייַזט ַאז עלטערן ָ
השפעה.
ּ
באשטיי.
אויב דיין צענערלינגס רעזיזטירןַ ,
מאכן זיכער אז דיין צענערלינגס זיצן גלייַךַ .אוועקזעץ
• ַ
גארטלען וועלן נישט ַארבעטן רעכט אויב דיין קינד איז
סלאקען .אויב דיין צוריק ַאוועקזעץ איז צוריקגעשטעלט,
ָ
האלט עס ַארויף.
ַ
•	מאך עס גרינג און א מידע .צו מוטיקן בוקקלינג ַארויף אין
דיא
רא ָ
לאז דיין צווילינג קלייַבן די ַ
די הינטער אוועקזאץָ ,
האלט זייער
ַ
גאמעס.
עלעקטראנישע ַ
ָ
שפיל
ַ
סטאנציע ָאדער ּ
רמאג אין די הינטער אוועקזעץ מיט זיי.
ָ
פא
ַ
ווארט ביז ַאלע זענען בוקקלד ַארויף איידער פירן.
ַ
•
פארן מיט דערוואקסענע שאפערן.
נאר ָ
זאלן ָ
•	 צענערלינגס ָ
מסתמא צו זיין
ּ
צענערלינגס שאפערן זענען מער
לאזן
מסתמא צו ָ
ּ
קראש ,מער
ַ
אריינגעמישט אין ַא
פראנט ַאוועקזעץ ,און ווייניקער
ָ
צענערלינגס זיצן אין די
באשטיין אויף ַאוועקזעץ גארטלען.
ַ
מסתמא צו
ּ

באזוך
רמאציעַ ,
ַ
פֿ ַאר מער אינפֿ ָא
health.ny.gov/backseat
פינאנצירט דורך די National Highway Traffic Safety Administration
(נאשאנאל הייוועיי טראפיק סעייפטי אדמיניסטראצייע) מיט
א שענק פון די New York State Governor’s Traffic Safety Committee
(ניו יארק הערשער טראפיק סעייפטי קאמיטי)

נאכפאלג אונדז:
health.ny.gov
facebook.com/nysdoh
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/nysdoh
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