Ya ngına kar şı
e rk e n KOR U N MA
Bilgi M e tni

Ebeveynlerin ve bakıcıların, küçük çocukların yetişkinlere kıyasla
daha farklı düşünüp davrandıklarını bilmeleri gerekir. Söz gelimi,
çocuklar bir yangın başladığında kaçmak yerine saklanmayı yeğlerler.
Tehlikeyi önceden sezmek yetişkin kişinin sorumluluğudur.
Çocukları daima gözetip denetleyin
Yaralanmaların birçoğu ev içinde günlük normal etkinlikler sırasında oluşur.
Kazaların çoğu çocukların gözetim ve denetim altında bulunmadığı zamanlarda
meydana gelir. Yanma ve haşlanma olasılığının bulunduğu herhangi bir durumda,
nerede ve ne zaman olduğuna bakılmaksızın ebeveynlerin de orada bulunması gerekir.

Yangına karşı güvenli davranış aşağıda belirtilen hususlara bağlıdır:
•
•
•
•

Riskin bilincinde olmak ve riski azaltmak için neler yapılması gerektiğini bilmek
Çocukların yeterli gözetim ve denetimi
Ebeveynlerin / bakıcıların olumlu örnek oluşturmaları
Ebeveynlerin / bakıcıların tehlikeli durumu kontrol altında bulundurmaları ve
ortadan kaldırmaları

Çocukların ateşe karşı ilgilerini anlama
Çocukların birçoğu erken yaşlarda ateşe karşı ilgi gösterirler. Ateşle ilgili sorular sorarlar,
‘yemek pişiriyormuş gibi’ oyunlar ya da itfaiyecilik oynarlar. Ateşin karşısına oturup
seyretme, ateşin yandığı yeri sopayla karıştırma ya da bir ateş ya da mum yakmak için
yardım isteme, ateşe karşı duyulan ilginin en yaygın göstergeleridir.
Bu ilgi bazı çocuklarda ateşle oynamaya (kibrit ya da çakmağı yakmak gibi) ya da
ateş yakmaya yol açabilir. Bu tür bir etkinlik çocuğu ve ailesini büyük riske sokar.
Konutlarda çıkan birçok yangın çocukların ölümüne neden olmaktadır.

Yanık, haşlanma ve ateş gibi tehlikelere karşı dikkatli davranarak, bu gibi
olayları ve sakatlıkları önleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Daha fazla bilgi için ilişki kurma:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Ülke İtfaiye Kuruluşu [Country Fire Authority (CFA) ] ve Anakent İtfaiye ve Acil hizmetler Kuruluşu [ Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) ] bu bilgileri ve belgeleri, kullanırken makul ölçülerde önlemler alacağınızı varsayarak
hazırlamıştır. Bu bilgilerin, sizin özel durumlarınızla ilgili kullanımında herhangi bir belirsizlik bulunduğunda, bir uzmanın tavsiyesine başvurun. CFA ve MFB sunulan bilgileri uygulamanız, yorumlamanız ya da anlamanızla ilgili sorumluluk
üstlenmez. CFA ve MFB bu bilgileri, hazırlanması aşamasında istemeden yapılan yanlışlar, belirsizlikler ya da eksikler ile ilgili olararak kullanmanız sonucunda oluşacak kayıp ya da hasarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Ebeveynler ve bakıcılar yanık ve
haşlanmaları nasıl önleyebilirler
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