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•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

Μήπως έχει το παιδί σας µια ΓΟΗΤΕΙΑ για τη φωτιά;
Πολλά παιδιά και ιδιαίτερα αγόρια, µπορεί ν’ αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για τη φωτιά ή σε κάποιο στάδιο µπορεί ν’
αρχίσουν να παίζουν µε αναπτήρες ή σπίρτα.
Οι ειδικοί σε θέµατα υγείας παραδέχονται ότι είναι αρκετά φυσιολογικό να ενδιαφέρονται τα παιδιά για τη φωτιά
αλλά είναι απαραίτητο να φροντίσετε το παιδί σας να µη καεί ή κάψει τίποτε σαν αποτέλεσµα αυτής της περιέργιας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα παιδιά ανάβουν φωτιές και µερικοί απ’ τους οποίους
περιλαµβάνουν:

!

Την περιέργια και τη γοητεία οι οποίες είναι αποδεκτές σα µέρος κοινής µάθησης συµπεριφοράς

!

Μερικά παιδιά µπορεί ν’ ανάβουν τις φωτιές σα µέρος προσπαθιών να προσελκύσουν την ατοµική
προσοχή

!

Πίεση από παιδιά της ηλικίας τους µπορεί να έχει επιδράσεις που προκαλούν και ανάµµατα φωτιάς

!

∆υστυχώς µερικά παιδιά µπορεί ν’ ανάψουν φωτιές γιατί πονούν εξ’ αιτίας θυµού ή εκδίκησης

!

Για άλλα παιδιά είναι και ένα στοιχείο κακόβουλης αταξίας που περιλαµβάνει και ανάµµατα φωτιάς

!

Οι ειδικοί σε θέµατα υγείας συµβουλεύουν ότι ένα µικρό ποσοστό παιδιών έχουν µια νοσηρή γοητεία για
τη φωτιά που θα χρειαστεί επαγγελµατική ιατρική θεραπεία

Τα παιδιά συχνα δε γνωρίζουν ότι µια µικρή φλόγα µπορεί να εξελιχθεί σε µια επικίνδυνη φωτιά.
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς ώστε να βοηθήσετε να αποτρέψετε το παιδί σας από το αναπτύξει γοητεία για τη φωτιά;

!

Να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού και µε την οικογένειά σας να τους δοκιµάζετε συχνά και να
αλλάζετε τις µπαταρίες µια φορά το χρόνο

!

Με τη συµµετοχή των παιδιών σας να καταστρώσετε ένα γραπτό σχέδιο διάσωσης σε περίπτωση
πυρκαγιάς το οποίο και να εφαρµόζετε δοκιµαστικά µαζί τους συχνά

!

Πάντοτε να φυλάγετε τους αναπτήρες και τα σπίρτα σε ασφαλές µέρος. Τα παιδιά θα σκαρφαλώσουν για
να τα φτάσουν

!

Να µάθετε στα παιδιά σας ότι η φωτιά δεν είναι ΠΑΙΧΝΙ∆Ι αλλά ένα χρήσιµο ΕΡΓΑΛΕΙΟ για µαγείρεµα και
για θέρµανση όταν χρησιµοποιήται µε ασφάλεια και ευθύνη από τους µεγάλους

!

Μη ζητάτε από τα παιδιά σας να σας φέρουν σπίρτα ή αναπτήρες. Τα παιδιά µαθαίνουν µε το
παράδειγµα και συχνά µιµούνται τη συµπεριφορά των µεγάλων

!

Να προτρέπετε τα µικρά παιδια να σας φέρνουν ότι σπίρτα ή αναπτήρες βρίσκουν και να τα επαινείτε
γιατί ενεργούν υπεύθυνα

!

Να µην αγνοείτε αποδείξεις παιχνιδιών µε φωτιά όπως είναι τα καµένα ρούχα ή σπίρτα ή αναπτήρες στις
τσέπες

!

Να είστε πάντοτε βέβαιοι ότι τα παιδιά πάντοτε επιβλέπονται
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΓΟΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ
Να διδάξετε στα µεγαλύτερα παιδιά πως να χρησιµοποιούν τα σπίρτα και τη φωτιά µε ασφάλεια και να τους το
τονίσετε ότι είναι σηµαντικό µόνον ν’ ανάβουν φωτιές στην παρουσία των µεγάλων
Να προσέχετε γιατί µερικά µικρότερα παιδιά µπορεί να παίζουν µε τη φωτιά στο δωµάτιό τους
Όταν κοιµάστε δε θα µυρίσετε τον καπνό και ουσιαστικά θα σας κοιµήσει πιο βαθιά
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