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A nyár veszélyei

Otthon, utcán, táborban és strandon is biztonságban,
balesetmentesen
A nyári szünidő beköszöntének alkalmával szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy mennyi veszély leselkedik a gyermekekre a
vakáció ideje alatt.

A nyári időszakban nem csak a gyerekekre, hanem a szülőkre is
nagyobb felelősség hárul, ezért is fontos felhívni figyelmüket a
lehetséges veszélyekre. A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak
szülői kontroll nélkül, de a nagy kánikulában néha a szülők figyelme is
alábbhagy, mely meggondolatlan, balesetveszélyes cselekedetekhez
vezethet. A vakáció alatt mind a vagyon-, mind a testi biztonságot
szem előtt kell tartani. Az alábbi tanácsok hozzájárulnak ahhoz, hogy
a gyermekek szünideje kellemetlen élményektől, balesetektől mentes
legyen, és szabadidejüket biztonságban töltsék el.

Felügyelet nélkül hagyott gyermekeket
az alábbiakra figyelmeztessük:
*

Amikor a gyermeke otthon tartózkodik a lakás ajtaját mindig zárja be,
az értéktárgyakat, pénzt pedig biztonságos helyen tartsa!

*

Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne nyissanak
ajtót, és a lakásba ne engedjék be őket!

*

Lakáskulcsot minden esetben adjunk a gyermekeknek, de hívjuk fel a
figyelmét, hogy ha elmegy otthonról arra vigyázzon, feltűnően ne
hordja a nyakában!
*

Mindig
beszélje
meg
a
gyermekével, ha bármi baja
történne, kihez és hová fordulhat
segítségért.
Lehetőség
szerint
biztosítsunk
a
gyermeknek
mobiltelefont, hogy baj esetén
szülőket, segélykérőt hívni tudja!
(A segélyhívó számokat fontos
ismertetni!)

*

Gondoskodni kell arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből
megállapítható a gyermek kiléte és a szülők elérhetősége.

*

Ne bízzunk a gyermekre nagyobb mennyiségű készpénzt! A strandon,
játszótéren, egyéb közösségi programon, napközis táborban ügyeljenek
arra, hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. soha ne maradjon szem előtt.

*

Mindig legyen információjuk a gyermek napi programjáról, barátairól,
hollétéről, mert baj esetén csak ennek tudatában van mód segíteni.

*

Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más
indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit.
Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig számoljanak
be a szüleiknek.

*

Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt,
ha veszélyben érzik magukat.

*

Gyermekünkkel
a
munkaidő
alatt
is
rendszeresen tartsuk a kapcsolatot, például
telefonon
keresztül
előre
megbeszélt
időpontokban.

*

Hívjuk fel a gyermekek figyelmét a fürdőzés veszélyeire is! Csak kijelölt
fürdőhelyen fürödjenek. Felhevült testtel, teli hassal ne ugorjanak
hirtelen a vízbe, kerüljék egymás víz alá nyomását és a felelőtlen vízi
játékokat, továbbá semmiképp ne ugorjanak fejest alacsony vízszintű
fürdőhelyen.
* Úszni nem, vagy csak kevéssé tudó gyermeket felügyelet nélkül ne
engedjük mélyvízbe (se csónakkal, se vizibiciklivel)! A matrac,
gumilabda nem védőmellény!
* A
vakáció
a
közlekedés
szempontjából
is
veszélyeket
rejthet,
mivel
a
gyermekek
életkoruknál
fogva
meggondolatlanabbak,
olykor
kiszámíthatatlan a viselkedésük.
A balesetek elkerülése érdekében
gyermekeikkel tekintsék át a
legfontosabb
gyalogos
és
kerékpáros közlekedési szabályokat. Érdemes külön hangsúlyt
fektetni a körültekintés nélküli úttestre lépésről, az álló járművek
közötti áthaladásról, a gyalogos-átkelőhelyen való áthaladásról az
elsőbbségről, irányváltoztatásról, és a jobbra tartásról szóló
témákra.
* Mivel kerékpározásból ered a balesetek nagy száma, ne engedjük, hogy
versenypálya legyen a játszótér és környéke. Hosszabb túrára, pedig
csak felügyelettel engedjük el az általános iskolás korú gyermekeket.
* A görkorcsolya és gördeszka is igen népszerű a gyerekek körében, de
semmi esetre ne engedjük, hogy az úttesten, vagy a forgalomban
közlekedjenek!
Kerékpározáshoz,
görkorcsolyázáshoz,
gördeszkázáshoz védőfelszerelés viselése ajánlott!

Szülői felügyelet:
, A kisebb, gondoskodást és felügyeletet igénylő
gyermekeket
a
balesetek
és
tragédiák
elkerülése
érdekében
soha
ne
hagyjuk
udvaron, játszótéren, strandon felügyelet
nélkül.
Főleg
a
3-6
éves
korosztály
veszélyeztetett, mert belőlük még hiányzik a
veszélyérzet, ám már nagynak számítanak,
így gyakrabban lazul a szülői figyelem.

, A fürdőzés helyszínének kiválasztásánál biztonsági szempontokat is
vegyünk figyelembe. A vízben, vagy a víz közelében az úszni nem
tudó gyermekekre folyamatosan figyelmi kell!
, Játszótér kiválasztásánál lehetőleg védett, kevésbé forgalmas út
mellett lévő vagy körbekerített játszótér mellett döntsünk. Kellő
odafigyelés hiányában a csúszda, hinta is baleseti veszélyforrás!
, A túlhevült autó életveszélyes! A nyári
melegben hosszabb időre van szükség,
hogy lehűljön az autó utastere, még
akkor is ha az ablakok le vannak
engedve. Még pár percre se hagyják a
gyermeket
felügyelet
nélkül
az
autóban. (Fulladás és kiszáradás miatt
az
elmúlt
tíz
évben
világszerte
körülbelül 300-340 gyerek lelte halálát
felforrósodott autóban, ahol szüleik
hagyták őket.)
, Folyadékpótlás! A kiszáradás gyakoribb és sokkal veszélyesebb
csecsemők és kisgyerekek esetében, mivel a kicsik szervezete
érzékenyebben reagál a folyadékvesztésre. Játék közben a gyerekek
kimelegednek, ezért a kiszáradás elkerülése érdekében fontos, hogy a
gyermek megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszon!
, Védjük gyermekünket a nap sugaraitól! A nyári kánikulában
kiszáradás, leégés, napszúrás veszélye fenyegeti a gyerkeket! Napon
tartózkodás esetén sapka/kalap vielése, a napvédő krém használata, és
a folymatos folyadékbevitel nagyon fontos!

Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!
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