Maltese

Agħraf korrimenti ta’ ħruq u samtiet
Il-ħruq huwa fost l-aktar korrimenti devastanti li l-ġisem tal-bniedem
jista’ jsofri. Flimkien ma’ l-uġigħ, vittma ta’ età żgħira tista’ tgħaddi minn
trapjant tal-ġilda, ħakk, marki ta’ feriti, nuffati, sﬁgurazzjoni u trawma
emozzjonali. Tbatija ﬁżika u emozzjonali tista’ tibqa’ matul il-ħajja kollha.
L-effetti tal-korriment jaffettwaw lill-familja kollha, kemm emozzjonalment
u anke ﬁnanzjarjament għal żmien qasir u għal żmien ﬁt-tul.
Kont taf?
•
•
•
•

Li l-biċċa l-kbira tal-ħruq u samtiet iseħħu ﬁd-dar
Tfal taħt il-ħames snin ma jagħrfux meta jkun hemm periklu
Tfal taħt il-ħames snin huma vulnerabbli għal ħruq / samtiet
Korrimenti ta’ ħruq / samtiet jistgħu jkunu preventivi

Kawżi ta’ ħruq
SAMTIET: likwidi jaħarqu iġiﬁeri te u kafè li jinxterdu, ikel sħun, twaġen,
vitijiet tal-misħun u banjijiet b’ilma sħun.
ĦRUQ MINN FJAMMI: ħruq minn fjammi diretti iġiﬁeri, nirien ﬁl-miftuħ, sulfarni,
lighters u sigaretti.
ĦRUQ PERMEZZ TA’ KUNTATT: kuntatt dirett ma’ oġġetti jaħarqu, iġiﬁeri ħiters, stoves,
fran u barbikjus.

L-ewwel għajnuna (ﬁrst aid) għall-ħruq
Waqqaf il-proċess tal-ħruq
• Neħħi l-ħwejjeġ, jekk ma jkunux imwaħħlin mal-ġilda
Iffriska l-wiċċ fejn ikun hemm il-ħruq
• Niżżel jew itfa ammont kbir ta’ ilma fuq il-parti maħruqa b’ilma frisk għal
madwar 15 sa 20 minuta
• Qatt tuża żejt, butir jew ingwent
Għatti l-ħruq
• Għatti l-ħruq b’biċċa ċarruta nadifa jew bi cling wrap u żomm it-tifel/tiﬂa sħan
Eleva
• Ara tabib jekk il-ħruq ikun fuq il-wiċċ, l-idejn, is-saqajn, il-parti ġenitali,
bin-nuffati jew ikbar minn munita ta’ 20 ċenteżmu
F’emerġenza, ċempel 000 għal ambulanza.
Għal aktar informazzjoni:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Għal aktar informazzjoni kkuntattja:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Country Fire Authority (CFA) u Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) qegħdin jagħmlu din l-informazzjoni u materjal disponibbli bil-ħsieb li inti tieħu kura xierqa meta tużahom. Jekk għandek xi dubju dwar
kif tapplika l-informazzjoni għaċ-ċirkustanzi partikulari tiegħek, għandek tikseb aktar pariri professjonali. CFA u MFB ma jaċċettawx responsabilità għal kif int tapplika, tinterpreta jew tiddependi fuq l-informazzjoni pprovduta.
CFA u MFB ma jaċċettaw l-ebda responsabilità għal xi telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tiegħek ta’ l-informazzjoni, kemm jekk minħabba ineżattezza bla ħsieb, żball jew ommissjoni jew għal xi kawża oħra.

Informazzjoni dwar
kif tevita nar kmieni

