Copiii şi focul
Este o tragedie atunci când un incendiu lasă în urma lui victime din rândul copiilor. Acest lucru este
determinat de faptul că adulţii nu-i învaţă şi/sau nu supraveghează suficient copiii, aceştia neştiind cum să
procedeze în cazul izbucnirii unui incendiu.
Ţinând seama de sfaturile urmatoare, veţi reuşi să vă păstraţi familia în siguranţă.
Copiii sunt foarte curioşi când vine vorba de foc şi flăcări. De aceea, este esenţial să-i avertizaţi în ceea ce
priveşte jocul cu focul şi să îi faceţi să înţeleagă că focul poate scăpa uşor de sub control.
Nu evitaţi să discutaţi cu copiii despre aceste probleme sub pretextul că acest lucru ar putea să-i sperie.
Dacă un incendiu izbucneşte atunci când prin preajmă nu este nici un adult, copilul trebuie să ştie exact
cum să procedeze.

Educarea copiilor privind evitarea jocului cu focul
Cea mai bună modalitate de a vă educa copiii în această privinţă este prin exemplificare.
Faceţi în aşa fel încât copiii să observe atenţia pe care o manifestaţi atunci când gătiţi, când aprindeţi
lumânări sau când executaţi alte activităţi cu pericol de incendiu.
Determinaţi-vă copiii să vă spună atunci când găsesc chibrituri sau brichete.
Stimulaţi copiii mai mari să înveţe corect modul de acţiune când se foloseşte focul (de exemplu aprinderea
unui foc în sobă, a aragazului sau a unei lumânări).
Toate acestea trebuie să se desfăşoare la început sub atenta supraveghere a unui adult.
Explicaţi adolescenţilor riscul apariţiei unui incendiu în cazul fumatului în locuri interzise; chiar dacă unii
nu fumează, pot participa la petreceri unde se fumează.
Lumânările sunt adesea folosite de adolescenţi, astfel că aceştia trebuie educaţi în ceea ce priveşte
utilizarea lor.
Un copil poate iniţia un incendiu în câteva momente, dar acest lucru se poate întâmpla numai atunci când
copilul are şi mijloacele necesare.
Nu lăsaţi niciodată copiii singuri în bucătărie atunci când gătiţi şi nu-i lăsaţi să se joace lângă plită sau
cuptor.
Nu vă lăsaţi copiii nesupraveheaţi în locuri cu pericol de incendiu.
Păstraţi brichetele şi chibriturile în locuri unde nu se văd şi în care nu pot ajunge copiii.
Păstraţi lumânările în locuri în care nu au acces copiii.
Amplasaţi aparatele de încălzire în locuri speciale, unde nu pot fi răsturnate sau lovite de copii.
Folosiţi prize cu protecţie împotriva introducerii accidentale a altor obiecte decât aparatele electrice.
Învăţaţi-vă copiii cum să se comporte în cazul izbucnirii unui incendiu

Sfaturi pentru cei mici:
Dacă observi flăcări şi fum anunţă imediat pe părinţi sau pe cei din jurul tău.
Ieşi afară din apartament cât mai urgent posibil. Mergi la unul din vecini şi roagă-l să sune la 112.
Ajută-ţi frăţiorii sau prietenii de joacă mai mici pe timpul evacuării din clădire.
Nu folosi niciodată liftul la evacuarea din clădire.
Dacă este mult fum, atunci înaintează în genunchi, deoarece la nivelul podelei este mai puţin fum.
Nu te ascunde în dulap sau sub pat. Trebuie doar să ieşi afară şi să-i alertezi pe cei din jur.
În cazul în care calea de evacuare este blocată, deplasează-te într-o cameră care are fereastră.
Pune pături, cârpe sau alte materiale textile umede la baza de jos a uşii pentru a împiedica pătrunderea
fumului şi gazelor.
Dacă ai un telefon în cameră, sună la 112. Dacă nu ai telefon în cameră, atunci deschide fereastra şi strigă
după ajutor.
Nu te întoarce înapoi în clădire, nici măcar pentru animalele sau jucăriile tale preferate.
Viaţa ta e mai valoroasa!

Reguli de prevenire a incendiilor pentru copii
Focul nu este pentru joacă – poate oricând să scape de sub control.
Nu te juca cu lumînări aprinse.
Nu trage de conductorii electrici sau de prize.
Nu atinge cratiţele care sunt la foc pe aragaz.
Nu te juca în preajma aragazului şi nu lăsa jucăriile în imediata apropiere a acestuia.
Nu pune pe radiatoare sau pe lămpi, diverse haine, cârpe sau alte lucruri care pot lua foc.
Nu te juca niciodată cu brichetele sau chibriturile. Dacă găseşti brichete şi chibrituri dă-le unei persoane
adulte.
Foloseşte aparatele electrocasnice doar în prezenţa adulţilor. Ele pot provoca arsuri (ex.: fierul de călcat,
reşoul, fierbătorul), sau pot conduce la incendii dacă nu eşti atent (fierul de călcat încins uitat pe ţesături).
Nu încerca singur acasă experimentele pe care profesorul ţi le-a arătat în clasă ori acţiuni cu
focul pe care le-ai văzut la televizor.
Nu te juca la priză. Există riscul să te electrocutezi. Dacă totuşi trebuie să scoţi un aparat electric din priză,
în nici un caz să nu tragi de cablu sau să foloseşti mâinile ude, ci cu o mână vei ţine bine de priză, iar cu
cealaltă vei trage stecherul.
Focul fascinează copiii
Copiii sunt curioşi în ceea ce priveşte focul. Unii pot privi ca o distracţie punerea în pericol a vieţii lor şi
pe a altora.
Arsonul (incendierea intenţionată cu rea voinţă) este o problemă serioasă.
De multe ori, pagubele produse prin incendiere au fost foarte mari.
Dacă aveţi un copil, atunci răspundeţi pentru faptele acestuia.
Dacă observaţi că acesta are o pasiune pentru a da foc la diverse lucruri, atunci trebuie să luaţi imediat
măsuri.

Reţineţi:

Jocul copiilor cu focul este una din cauzele frecvente de incendiu.
Mulţi copii suferă din cauza arsurilor şi din nefericire se înregistrează anual multe decese ale copiilor, în
urma unor incendii care au drept cauză jocul cu focul.

