
Sørg for at rejse sikkert om sommeren med dit barn

Giv dit barn let og tyndt tøj på                        

Sørg for, dit barn får masser af væske   

Dæk sideruderne til med solskærme             

Vælg en babyautostol med en lavtliggende solskærm og med høj SPF             

Hold jævnligt øje med dit barn og tag ham/hende ud i den friske luft så ofte 

som muligt                                   

Brug en solskærm, der kan klikkes på autostolen, for at skærme mod solen 

fra forruden     

l
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l

l

Du kan også finde flere informationer om børns sikkerhed i 
bilen på www.besafeautostol.dk

Efterlad ikke dit barn i en varm bil 
uden opsyn!

Temperaturen kan stige meget hurtigt inde i en parkeret bil, også 
selvom vinduerne er åbne.

Børn er særligt sårbare over for varme, da deres krop producerer 
mere varme i forhold til deres størrelse end voksne. Derudover er 
deres evne til at svede ikke så godt udviklet endnu. Derfor er det 
yderst farligt at forlade dit barn (såvel som et kæledyr) i bilen uden 
opsyn på varme dage. 
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