Serbian

Како родитељи и неговатељи могу
да спрече опекотине код деце
Родитељи и старатељи треба да знају да мала деца друкчије
размишљају и друкчије се понашају него одрасли. На пример,
ако се појави ватра, деца ће радије да се сакрију него да беже.
Одговорност је на одраслима да предвиде опасност.
Држите децу увек под надзором
Већина повреда се дешава у току свакодневних активности код куће.
Многе несреће се дешавају када деца нису под надзором. Родитељи морају
бити увек ту, кад год и где год постоји могућност да се деца опеку.

Безбедно понашање када је у питању ватра, заснива се
на следећем:
•
•
•
•

Бити свестан ризика и знати шта да се уради да се ризик смањи
Адекватан надзор када су у питању деца
Позитиван пример родитеља/старатеља
Контролисање или избегавање хазардних ситуација од стране
родитеља/старатеља

Разумевање дечије заинтересованости за ватру
Многа деца показују заинтересованост за ватру у раним годинама. Она често
постављају питања у вези ватре, играју се као да кувају или као да су ватрогасци.
Најчешћи показатељи да их интересије ватра су: седење близу и гледање у
ватру, чаркање ватре или жеља да помогну да се наложи или распали ватра или
упале свеће.
За неку децу ова заинтересованост може да води у играње са ватром
(паљење шибица или кресање упаљача), или ложење ватре. Овакве активности
доводе децу и њихове родитеље у велику опасност. Много пута ватра у кући
проузрокује смрт деце.

Ако сте свесни опасности од ватре и опекотина,
можете предузети мере да их избегнете и да спречите повреде.
За више информација:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

За додатне информације контактирајте:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Ватрогасна служба (Country Fire Authority (CFA) and Metropolitan Fire and Emergency Services Board - MFB) обезбеђује ове информације, с тим што сте ви одговорни за коришћење истих. Ако вам нешто није јасно у вези
примене ових информација на ваш случај, можете тражити додатна професионална упутства. CFA и MFB не прихватају одговорност за то како ћете ви применити, тумачити или се ослањати на информације које су вам
на располагању. CFA и MFB не прихватају одговорност за било какав губитак или штету насталу због коришћења ових информација, било да је то због ненамерне грешке или омашке или било ког другог узрока.

Ватра и БЕЗБЕДНОСТ
мале деце –
Информативни памфлет

