Έγκαιρη και ασφαλής
αντιμετώπιση της φωτιάς
Ενημερωτικό δελτίο
Πώς μπορούν οι γονείς κι οι φροντιστές να
προλάβουν τα εγκαύματα και τα ζεματίσματα
Οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πολύ μικρά παιδιά
σκέπτονται και συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι ενήλικες.
Για παράδειγμα, αν ξεσπάσει φωτιά, είναι πολύ πιθανότερο να κρυφτούν
παρά να φύγουν. Οι ενήλικες έχουν την ευθύνη να προβλέψουν τον κίνδυνο.
Να επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά
Οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων καθημερινών
δραστηριοτήτων στο σπίτι. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν όταν τα παιδιά δεν επιβλέπονται.
Οι γονείς θα πρέπει να είναι παρόντες σε περιπτώσεις όπου και όποτε υπάρχει δυνατότητα
για εγκαύματα και ζεματίσματα.

Η ασφαλής αντιμετώπιση της φωτιάς εξαρτάται από:
• Τη συνειδητοποίηση των κινδύνων και γνωρίζοντας τι να κάνετε για να μειώσετε
τον κίνδυνο
• Την επαρκή επίβλεψη των παιδιών
• Τους γονείς και τους φροντιστές όταν αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση
• Τους γονείς / τους φροντιστές όταν ελέγχουν ή απομακρύνουν τον κίνδυνο

Η κατανόηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για τη φωτιά
Πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία δείχνουν ενδιαφέρον για τη φωτιά. Μπορεί να κάνουν
ερωτήσεις σχετικά με τη φωτιά, να παίζουν παιχνίδια όπως όταν «προσποιούνται ότι
μαγειρεύουν», ή όταν παίζουν υποδυόμενα τους πυροσβέστες. Οι πιο κοινές ενδείξεις
ενδιαφέροντος για τη φωτιά είναι όταν κάθονται δίπλα και παρακολουθούν τις φωτιές,
όταν συνδαυλίζουν τις φωτιές ή ζητούν να βοηθήσουν στο στήσιμο ή το άναμμα της φωτιάς
ή των κεριών.
Για ορισμένα παιδιά, αυτό το ενδιαφέρον μπορεί να καταλήξει σε παιχνίδια με τη φωτιά
(το άναμμα σπίρτων ή τη χρήση αναπτήρων) ή το άναμμα φωτιάς. Μια τέτοια ενέργεια
εκθέτει το παιδί και την οικογένεια του / της σε μεγάλο κίνδυνο. Πολλές πυρκαγιές σε
κατοικίες προκαλούν το θάνατο των παιδιών.

Με την επαγρύπνηση για τους κινδύνους από τα εγκαύματα, τα ζεματίσματα
και τις φωτιές μπορείτε να πάρετε μέτρα να τα προστατεύσετε και να
προλάβετε τον τραυματισμό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Η Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία (CFA) και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Εκτάκτου Ανάγκης (MFB) έχουν διαθέσει τις εν λόγω πληροφορίες και υλικό με την προϋπόθεση ότι λαμβάνετε τη δέουσα επιμέλεια όταν τα χρησιμοποιείτε.
Αν έχετε οποιαδήποτε αβεβαιότητα για την εφαρμογή των πληροφοριών στις συγκεκριμένες σας περιστάσεις, θα πρέπει να πάρετε πρόσθετες επαγγελματικές συμβουλές. Το MFB και το CFA δεν αποδέχονται την ευθύνη για τον τρόπο που εφαρμόζετε, ερμηνεύετε
ή βασίζεστε στις πληροφορίες που παρέχονται. Το MFB και το CFA δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση των πληροφοριών, ανεξάρτητα αν οφείλεται σε ακούσια ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
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