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ΓΕΓΟΝΟΣ
Το 2001 σηµειώθηκαν 4,858 περιπτώσεις δηλητηρίασης για τις οποίες χρειάστηκε εισαγωγή σε νοσοκοµείο και
πολλά από τα θύµατα ήταν παιδιά.
Το Αυστραλιανό Ιδρυµα Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων αναφέρει ότι κάθε εβδοµάδα περίπου 50 παιδιά
εισάγονται σε νοσοκοµείο λόγω δηλητηρίασης. Τα χηµικά δεν χρησιµοποιούνται µόνο στον κατασκευαστικό τοµέα
και την βαρειά βιοµηχανία, είναι µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Προϊόντα που χρησιµοποιούµε στο καθάρισµα
της κουζίνας και του µπάνιου, στο πλύσιµο των ρούχων και των πιάτων, για να απαλλαγούµε από διάφορα ζιζάνια,
τα λιπάσµατα για τον κήπο είναι χηµικά, όπως είναι και οι µπογιές, ο λούστρος για τα αυτοκίνητα και τα έπιπλα, η
χλορίνη για την πισίνα, η βενζίνη, το λάδι για µηχανές, το υγρό για τα φρένα αυτοκινήτων και το υγραέριο.
Υπάρχουν πολλά προϊόντα στο σπίτι που δεν τα θεωρούµε ως χηµικά.
• Τα σαπούνια, το υγρό σαπούνι για τα µαλλιά, τα αντιοσµητικά και τα αρώµατα, τα φάρµακα, τα σιρόπια για
τον βήχα και τα φάρµακα µε συνταγή, οι βιταµίνες τα φυτικά φάρµακα και τα φυσικά προϊόντα καθαρισµού.
Είναι πολύ σηµαντικό να φυλλάγονται σε σωστούς χώρους και να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες τους.
Τα χηµικά µπορεί να είναι τοξικά, εύλεκτα ή όταν ανακατεύονται να προκαλούν βίαιες αντιδράσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛH ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
∆ιατηρείτε το σπίτι σας ασφαλές! Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της NΝΟ συνιστούν τα ακόλουθα:
3 ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ πριν αγοράσετε κάποιο χηµικό. Κατανοήστε τη σωστή χρήση και τον κίνδυνο που
διατρέχετε από το χηµικό.
3 ∆ΙΑΛΕΞΤΕ το λιγότερο επικίνδυνο προϊόν για το σκοπό που το θέλετε, ιδίως αν τα παιδιά είναι παρόντα.
3 ΚΛΕΙ∆ΩΣΤΕ τα χηµικά σε ντουλάπι που δεν φτάνουν τα παιδιά. ΒΑΛΤΕ τα πλέον επικίνδυνα χηµικά στη βάση
του. ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ότι τα παιδιά είναι περίεργα, εφευρετικά και σκαρφαλώνουν µε ευκολία.
3 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ τις Ο∆ΗΓΙΕΣ του κατασκευαστή. Χειριστήτε τα µε εξαιρετική ΠΡΟΣΟΧΗ. Χρησιµοποιήστε
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ εξοπλισµό που συνιστάται: γάντια, γυαλιά ασφαλείας, κ.λ.π. Εξασφαλίστε επαρκή
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ.
3 ΠΛΥΝΤΕ τα πανιά καθαρίσµατος µετά την χρήση, πριν τα πετάξετε στα σκουπίδια.
3 ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΡΜΗΤΙΚΑ τα χηµικά στο δικό τους κουτί ή µπουκάλι. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ καθαρά επάνω το περιέχοµενο.
3 ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ µερικά φάρµακα µοιάζουν µε ΤΡΟΦΙΜΑ ή ΠΟΤΑ. ΚΛΕΙ∆ΩΣΤΕ τα µακρυά από τα παιδιά.
² ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΕ χηµικά.
² ΜΗΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ µεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που χρειάζεται.
² ΜΗ χρησιµοποιείτε χηµικά σε δουλειές για τις οποίες δεν προορίζονται.
² ΜΗ πετάτε χηµικά στο νεροχύτη, την τουαλέτα ή στην αποχέτευση του δρόµου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Εχετε ΕΛΕΓΞΕΙ πρόσφατα τα µέρη όπου φυλλάγετε τα χηµικά και αν είναι κλεισµένα µε ασφάλεια;
• Εχετε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ µε την τοπική ∆ηµαρχία για να πετάξετε τα παλαιά ή τα υπόλοιπα χηµικών;
Επισκεφθήτε τη διεύθυνση:http://www.resource.nsw.gov.au/cleanout/chemical_collection.htm
• ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ τις οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες. Αν προκληθούν ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ στο δέρµα ή στα
µάτια, αν κάποιος ΕΦΑΓΕ ή ΚΑΤΑΠΙΙΕ χηµικό ή ΕΙΣΕΠΝΕΥΣΕ αναθυµιάσεις – ζητήστε αµέσως βήθεια
από γιατρό.
• ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ την ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑ: 13 1 126
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ
ή επισκεφθήτε τη διεύθυνση: www.fire.nsw.gov.au
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