ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ηλικιακθ ωριμότητα
0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να
αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για
πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι αυτό πρζπει να ζχουν κάποιον ενιλικα να τουσ επιβλζπει
ανά πάςα ςτιγμι.
>3ετϊν: τα παιδιά ςε αυτι τθν θλικία αρχίηουν να μακαίνουν πωσ πρζπει να κάνουν
τα πράγματα με αςφάλεια, όμωσ είναι πικανόν να ξεχαςτοφν ςε μια ςτιγμι
ενκουςιαςμοφ ι όταν διαςπάται θ προςοχι τουσ.
8 ετϊν: τα παιδιά μποροφν ςυνικωσ να κυμθκοφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. Δεν
είναι αςφαλζσ ωςτόςο να διαςχίηουν μόνα τουσ πολυςφχναςτουσ δρόμουσ. Ζχουν
ανάγκθ από ζναν ενιλικα να βρίςκεται κοντά τουσ ςε περίπτωςθ που χρειαςτοφν
βοικεια. Σε θλικία 8-9 ετϊν μποροφν να διαςχίςουν ιςυχουσ δρόμουσ, μόνο
εφόςον βεβαιωκοφν ότι δεν υπάρχουν κακόλου αυτοκίνθτα.
<11 ετϊν: τα παιδιά κάτω από τθν θλικία αυτι δεν μποροφν εφκολα να εκτιμιςουν
τθν ταχφτθτα και τθν απόςταςθ κίνθςθσ ενόσ οχιματοσ, γι αυτό και δεν πρζπει να
διαςχίηουν πολυςφχναςτουσ δρόμουσ μόνα τουσ.
Ο παρακάτω πίνακασ θα ςασ βοηθήςει να προςτατζψετε τα παιδιά ςασ από
κοινοφσ παράγοντεσ κινδφνου, που ςυναντά κανείσ μζςα ςτο ςπίτι αλλά και ζξω
από αυτό, παίρνοντασ κάποια μζτρα πρόληψησ.
Να θυμάςτε πάντα ότι οι κίνδυνοι για το παιδί μζςα ςτο ςπίτι είναι πολφ
περιςςότεροι, καμιά φορά απρόβλεπτοι, μποροφν όμωσ να ελαττωθοφν όταν
υπάρχει ανά πάςα ςτιγμή γονεϊκή επίβλεψη.

Αςφυξία και πνιγμονθ
Κίνδυνοι
Πρόληψη
Μικρο αντικείμενα ι
Αποκικευςθ ςε μθ προςπελάςιμουσ χϊρουσ
μικρά
παιχνίδια
που
χρθςιμοποιοφν μεγαλφτερα
παιδιά
Κορδζλεσ ι ςχοινί
Αποκικευςθ ςε μθ προςπελάςιμουσ χϊρουσ
Ξθροί καρποί
Ροτζ να μθν προςφζρονται ςε θλικίεσ κάτω των 3
ετϊν.
Νάυλον ςακοφλεσ
Ροτζ να μθν ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτζσ μικρά παιδιά.

Εγκαφματα από φωτιά θ ζεςτό νερό
Κίνδυνοι
Πρόληψη
Εκδιλωςθ πυρκαγιάσ μζςα Ανιχνευτζσ καπνοφ
Εφκολθ πρόςβαςθ ςε
ςτο ςπίτι
ζξοδο από το ςπίτι ςε
περίπτωςθ πυρκαγιάσ.
Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που Σε περίπτωςθ χριςθσ
παράγουν κερμότθτα π.χ. τουσ φροντίςτε να μθν
θλεκτρικό
ςίδερο, είναι κοντά παιδιά και
βραςτιρασ.
προςοχι το καλϊδιο τθσ
ςυςκευισ να είναι κοντό.
Μαγείρεμα
Χρθςιμοποιείτε τα πίςω Τα μικρά παιδιά να μθν
μάτια τθσ κουηίνασ, όταν είναι ςτθν κουηίνα τθν
μαγειρεφετε
ϊρα του μαγειρζματοσ. Σε
άλλθ περίπτωςθ να είναι
κακιςμζνα και δεμζνα ςτο
καρεκλάκι τουσ.
Ηεςτά ροφιματα
Ρροςοχι ςτθ μεταφορά, Ρροςοχι
ςτθν
όταν γφρω ςασ παίηουν τοποκζτθςι τουσ ςτο
και
τρζχουν
μικρά τραπζηι.
παιδιά.
Εάν το τραπζηι ζχει
τραπεηομάντιλο,
ζνα
μικρό
παιδί
μπορεί
εφκολα να το τραβιξει.

Πτϊςεισ
Κίνδυνοι
Ρτϊςθ από ρθλάξ

Ρτϊςθ από ςτράτεσ

Ρτϊςθ από ςκάλεσ

Μπαλκόνια

Πρόληψη
Δζςιμο βρζφουσ ανά Τοποκζτθςθ του ρθλάξ
πάςα ςτιγμι
πάντα ςτο πάτωμα, ποτζ
πάνω
ςε καναπζ ι
τραπζηι.
Ρολλοί υποςτθρίηουν ότι Ο κίνδυνοσ ατυχιματοσ
οι ςτράτεσ πρζπει να αυξάνεται,
όταν
δεν
απαγορευτοφν.
υπάρχουν προςτατευτικά
για ςκάλεσ, το τηάκι ι
κερμαντικά ςϊματα
Ρροςτατευτικά κάγκελα
ςε όλεσ τισ ςκάλεσ του
ςπιτιοφ.
Ρροςτατευτικά
για Κλειδαριζσ & Αςφάλειεσ
κάγκελα. Ρροςοχι! Τα για μπαλκονόπορτεσ και
οριηόντια κάγκελα είναι παράκυρα

πιο επικίνδυνα από τα
κάκετα
και
ςυχνά
χρειάηονται
ενίςχυςθ
του φψουσ.
!!!Ρροςοχι
μθν
τοποκετείτε
ζπιπλα
βεράντασ κοντά ςτα
κάγκελα.
Ροτζ τα παιδιά μόνα
τουσ ςτα μπαλκόνια !

Τραυματιςμοί από γυαλί- αιχμηρά αντικείμενα
Κίνδυνοι
Αιχμθρά αντικείμενα ςτο
ςπίτι.
Γυάλινεσ επιφάνειεσ ςτο
φψοσ των παιδιϊν π.χ.
τηαμζνιεσ πόρτεσ επίπλων
Αντικείμενα από γυαλί ,
αλλά και αντικείμενα που
μποροφν
να
γίνουν
επικίνδυνα π.χ. μολφβια

Πρόληψη
Να φυλάςςονται μακριά
από παιδιά
Να επενδφονται με
αυτοκόλλθτο διαφανζσ.
Αποτρζψτε τα παιδιά
ςασ
από
το
να
περπατοφν ι να τρζχουν
κρατϊντασ τα.

Δηλητηριάςεισ
Κίνδυνοι
Αλκοολοφχα ποτά

Πρόληψη
Να είναι ςε μζροσ που
τα παιδιά δε φτάνουν
Πλα τα φάρμακα
Να είναι κλειδωμζνα ςε !!!
Ρροςοχι
όταν
ειδικό ντουλάπι ι ςε επιςκζπτεςτε το ςπίτι των
μζροσ που τα παιδιά δε παπποφδων ι φίλων.
τα φτάνουν.
Βεβαιωκείτε ότι και εκεί
τα φάρμακα είναι ςε
αςφαλζσ μζροσ.
Εντομοκτόνα, κακαριςτικά Θα
πρζπει
να Μθ βάλετε κάποιο τζτοιο
για το ςπίτι και λιπάςματα. φυλάςςονται
ςε υγρό
ςε
μπουκάλι
ντουλάπι με αςφάλεια τροφίμων γιατί μπορεί
και κατά προτίμθςθ κάποιο παιδί να κεωριςει
ψθλά.
ότι πίνεται!!
Τςιγάρα
Φυλάξτε τα τςιγάρα ςασ
μακρια από τα παιδιά.
Εάν τα μαςιςουν ο
καπνόσ είναι τοξικόσ

Τθλζφωνο κζντρου δθλθτθριάςεων

210 7793777

Ατυχθματα από ηλεκτρικό ρεφμα
Κίνδυνοι
Ρρίηεσ που μποροφν να τισ Κάλυψθ
με
φτάςουν παιδιά
καλφμματα
πωλοφνται
Γυμνά καλϊδια

Πρόληψη
ειδικά Ρροςοχι ςτα πολφπριηα,
που ειδικά
εάν
ζχουν
υποδοχζσ για πολλζσ
ςυςκευζσ.

Θζλουν επιςκευι

Ατυχθματα ςτο νερό
Κίνδυνοι
Μπάνιο ςτο ςπίτι

Θάλαςςα

Ριςίνεσ

Πρόληψη
Ροτζ παιδιά κάτω των 4
ετϊν μόνα τουσ ςτο
μπάνιο
Ράντοτε το μπάνιο υπό
τθν
επίβλεψθ
των
μεγάλων
και
με
κατάλλθλα
για
τθν
θλικία των παιδιϊν
βοθκιματα
Ακόμα και ζξω από τθν Καλό
κα
είναι
να
πιςίνα
τα
παιδιά υπάρχουν προςτατευτικά
χρειάηονται
επίβλεψθ γφρω από τισ πιςίνεσ.
και προςοχι για τον
κίνδυνο
να
παραπατιςουν και να
πζςουν μζςα

Αυτοκίνητο- Ποδθλατο
Ηλικία παιδιοφ
0- 9 μθνϊν

9 μθνϊν- 4 ετϊν

Ραιδιά άνω των 4 ετϊν

Κατάλληλο κάιιςμα
Κάκιςμα που «βλζπει» Ροτζ να μθν τοποκετείται
προσ τα πίςω (ςυνικωσ ςτθ κζςθ του ςυνοδθγοφ
ωσ 9 kg)
εάν υπάρχει αερόςακοσ
Οριςμζνα κακίςματα γι
αυτι τθν θλικία μπορεί
να «βλζπουν» εμπρόσ.
Κακίςματα που βλζπουν
εμπρόσ (ςυνικωσ ζωσ 20
kg)
Μποροφν να ταξιδεφουν Σφμφωνα
με
τθν
με
ζνα
κάκιςμα Ευρωπαϊκι
νομοκεςία
«ανυψωτικό»
booster όλα τα παιδιά ωσ 1.35 cm

seat

ςε φψοσ πρζπει να
ταξιδεφουν με booster.
Κίνδυνοι
Πρόληψη
Διερχόμενα αυτοκίνθτα
Αποβίβαςθ –επιβίβαςθ
από τθ μεριά του
πεηοδρομίου
Άνοιγμα
πόρτασ Ειδικζσ αςφάλειεσ για
αυτοκινιτου
παιδιά διακζτουν τα
περιςςότερα αυτοκίνθτα,
ϊςτε να μποροφν να
ανοίγουν μόνο από το
γονιό απζξω.
Ρτϊςθ από ποδιλατο
Κράνοσ κατά τθ χριςθ
του ποδθλάτου.

