Croatian

Što roditelji i skrbnici mogu učiniti
da djeca ne dobiju opekline
Roditelji i skrbnici moraju biti svjesni da mala djeca razmišljaju i ponašaju
se drukčije od odraslih. Na primjer, ako dođe do požara, djeca će se
češće pokušati sakriti nego pobjeći. Odgovornost je na odraslima da
predvide opasnosti.
Stalno nadziranje djece
Najviše ozlijeda se dogodi dok ljudi obavljaju svoje normalne, svakodnevne aktivnosti
po kući. Nezgode se često dogode kada djeca nisu ni pod kakvim nadzorom. Roditelji
trebaju biti nazočni u svakoj situaciji kada postoji potencijalna opasnost od opeklina.

Pravilno ponašanje kojim se osigurava zaštita od požara
podrazumijeva:
•
•
•
•

Svijest o opasnostima i znanje što treba učiniti, kako bi se smanjila opasnost
Primjereno nadziranje djece
Pravilno ponašanje roditelja / skrbnika koje je djeci dobar primjer
Postupci roditelja / skrbnika kojim se drže pod kontrolom ili otklanjaju opasnosti

Svijest o tome da kod djece postoji zanimanje za vatru
Znatan broj djece pokazuje zanimanje za vatru od rane dobi. Dijete može postavljati
pitanja o vatri, igrati se igara, kao što je ‘igrajmo se kuhanja’, ili ‘igrajmo se
vatrogasaca’. Najčešći pokazatelji posebnog zanimanja za vatru su ako dijete sjedi blizu
vatre i promatra vatru, čeprka po vatri ili traži da mu se pomogne pripremiti ili potpaliti
vatru ili svijeću.
Ovo zanimanje može neku djecu navesti da se igraju s vatrom, (pale šibice ili upaljače)
ili pale vatru. Te stvari dovode dijete i njegovu obitelj u veliku opasnost, izazivaju požare
u stambenim objektima i prouzroče smrt kod djece.

Ako znate da postoji mogućnost opasnosti od opeklina i požara,
možete poduzeti korake kojim ćete spriječiti te opasnosti i ozljede.
Za više informacija:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Za više informacija kontaktirajte:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Vatrogasne službe u unutrašnjosti (Country Fire Authority) (CFA) i Gradska komisija za vatrogasne i hitne usluge (Metropolitan Fire and Emergency Services Board) (MFB) pruža ove informacije i materijale računajući da ćete
ih razumno koristiti. Ako niste sigurni kako primijeniti određene informacije na svoje okolnosti, trebate potražiti stručni savjet. CFA i MFB ne prihvaćaju odgovornost za to kako primjenjujete, tumačite ili se oslanjate na iznesene
informacije. CFA i MFB ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu nastalu kao rezultat korištenja ovih informacija, bilo da se radi o nenamjernoj nepreciznosti, pogrešci ili ispuštenosti ili o bilo kojem drugom uzroku.

Zaštita od vatre od
najranijeg djetinjstva

