Macedonian

Како родителите и згрижувачите
може да спречат изгоретини
Родителите и згрижувачите треба да знаат дека најмалите деца
размислуваат и се однесуваат на различен начин одколку возрасните.
На пример, ако има пожар, тие веројатно ќе се скријат наместо да
избегаат. Одговорноста е на возрасните да ја предвидат опасноста.

Постојано надгледувајте ги децата
Најголемиот дел од повредите се случуваат дома за време на секојдневните
активности. Многу несреќи се случуваат кога децата се без надзор.
Родителите треба да бидат присутни на секоја ситуација кога има можна
опасност од изгоретини.

Безбедноста од пожари се базира на:
•
•
•
•

Свеста за ризикот и знаењето што треба да се стори за да се намали опасноста
Соодветно надгледување на децата
Пример од страна на родителите/згрижувачите
Родителите/згрижувачите да ја контролираат или отстранат опасноста

Интересот на децата кон огнот
За многу децат огнот е интересен уште од рано детство. Тие може да поставуваат
прашања за огнот, да играат игри како ‘имитираат готвење’, или да играат улога на
пожарникари. Најчестите показатели за интересот кон огнот се седењето блиску
и посматрање на оган, играње со огнот или барање да запалат свеќа или да го
поттикнат огнот.
За некои деца, овој интерес може да води кон играње со оган (палење на кибрит
или запалка) или палење оган. Овие активности ги ставаат во опасност децата и
нивните сенмејства. Многу пожари во куќите довеле до смртни случаи на деца.

Ако сте свесни за опасностите од пожар и изгоретини ќе можете
да превземете дејствија за да ги спречите истите и последиците
од нив.
За повеќе информации:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

За повеќе информации контактирајте ги:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Country Fire Authority (CFA) и Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) прифатете ги овие информации со разбирање дека вие сте одговорни кога ги користите. Ако не сте сигурни за користењето на
информациите во вашите услови побарајте понатамошни професионални информации. CFA и MFB не прифаќаат одговорност како вие ги применувате, разбирате или се потпирате на понудените информации.
CFA и MFB не прифаќаат одговорност за било каква загуба или оштетување како последица на користењето на информациите, било заради ненамерна непрецизност, грешка или било која друга причина.

Информации за
превенција од пожари

