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COMUNICAT DE PRESĂ
Siguranța copiilor, obligația adulților!
Ziua Copilului, sărbătorită în fiecare an la 1 iunie, este prilej de bucurie atât
pentru cei mici cât și pentru protectorii lor. Pentru a petrece zilele de sărbătoare în
siguranță, este de datoria noastră, a tuturor, de a ne informa, de a lua atitudine şi de a
folosi toate pârghiile de prevenire a evenimentelor neplăcute în care pot fi implicați
copii.
Astfel, învață copilul să:


nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de aprindere;



se salveze în caz de incendiu sau alt pericol (să părăsească imediat locuința și să anunțe un

vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului);


anunțe la 112 orice situație care îi pune viața în pericol;



dacă nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la 112 și să anunțe

evenimentul precizând adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră și
să strige după ajutor;


ATENȚIE! nu trebuie să se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut

de persoanele care intră în locuință;


dacă i s-au aprins hainele, trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească până la stingerea

flăcărilor;


atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâș pentru a evita

inhalarea acestuia;


să evite panica în orice situație s-ar afla.

Pentru siguranța copilului tău:



păstrați țigările, chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care copiii nu au acces;
înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta

îl reprezintă pentru viața lor;


nu lăsați copiii singuri în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate

în funcțiune;


odată cu creșterea, copiii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de aprindere și să se comporte

în situaţii de pericol;


eliminaţi orice posibilitate de acces la componentele instalaţiilor electrice, precum prize, tablouri

electrice etc;


supravegheaţi-i permanent în timp ce folosesc jucării care sunt alimentate direct de la reţea

(este preferabil să cumpăraţi jucării electrice alimentate cu baterii);


nu trimiteţi copii să cumpere/schimbe butelii de aragaz;



nu așezaţi pătuţurile copiilor în imediata vecinătate a sobelor cu sau fără acumulare de căldură;



supravegheaţi copiii pe timpul zilei, atunci când sunt funcţionale sobele;



nu încuiaţi copiii în casă cu focul aprins în sobă;



nu le permiteţi accesul, nesupravegheaţi, în depozitele de furaje, șuri, poduri, magazii, grajduri

cu mijloace care pot produce incendii;


protejaţi de capriciile vremii copiii (ascultați buletinele meteo și nu îi expuneți inutil la

vicisitudinile naturii), explicați-le importanța adăpostirii în cea mai apropiată clădire la pornirea unor
fenomene meteo periculoase;


învățați-i metodele de adăpostire și protecție la cutremur;



copiii aflaţi în apropierea apei şi în apă trebuie să fie supravegheaţi permanent;



pe măsură ce li se dezvoltă capacitatea de înțelegere, explicați-le copiilor importanța participării

la exercițiile de evacuare de la școală, din tabere, etc. și importanța studierii planurilor și a căilor de
evacuare din clădirile în care se află la un moment dat;


supravegheaţi permanent copiii, păstraţi-vă calmul în cazul unor situaţii neprevăzute și acționați

în consecință pentru binele lor suprem.
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