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Czy twoje dziecko przejawia FASCYNACJĘ ogniem?
U wielu dzieci, zwłaszcza chłopców, pojawić się mogą okresy fascynacji ogniem, zabaw zapalniczką lub
zapałkami.
W środowisku medycznym panuje przekonanie, że jest to zupełnie normalne zjawisko, należy jednak zachować
ostrożność i dopilnować, aby dzieciom nie stała się krzywda i aby nie doprowadziły do zniszczeń na skutek
swojej ciekawości.

Jest wiele przyczyn, dla których dzieci są częstymi sprawcami pożarów. Oto niektóre z nich:

!
!
!
!

Ciekawość i fascynacja są uznawane za część procesu poznawania świata
Niektóre dzieci wywołują pożary próbując zwrócić na siebie uwagę
Presja rówieśników może również wpływać na dzieci, które w jej wyniku wywołują pożary
Niektóre dzieci borykające się z uczuciami złości lub chęci odwetu również niestety mogą być sprawcami
pożarów

!
!

Dla niektórych dzieci wywoływanie pożarów jest rodzajem niezdrowej zabawy
Specjaliści z zakresu medycyny twierdzą, że tylko niewielki odsetek dzieci przejawia niezdrową fascynację
ogniem, która wymagałaby interwencji lekarskiej

Dzieci często nie zdają sobie sprawy, że niewielki płomyk może przerodzić się w groźny pożar.
Sposoby zapobiegania fascynacji ogniem u dzieci

!

Zainstaluj czujnik dymu i regularnie sprawdzaj jego działanie z całą rodziną. Pamiętaj też o regularnej wymianie
baterii.

!
!
!

Ułóż wspólnie z dziećmi plan ewakuacji domu i regularnie staraj się ćwiczyć razem z nimi.
Trzymaj zapałki i zapalniczki w bezpiecznym miejscu. Dzieci mogą starać się po nie wspinać.
Wytłumacz dzieciom, że ogień nie służy do ZABAWY, ale jest w rękach dorosłych, odpowiedzialnych osób
użytecznym NARZĘDZIEM, umożliwiającym gotowanie i ogrzewanie.

!
!

Nie proś dzieci o przyniesienie zapałek lub zapalniczki. Dzieci uczą się, naśladując zachowaniae dorosłych.
Zachęcaj młodsze dzieci, aby oddawały dorosłym zapałki lub zapalniczki, kiedy je znajdą, i chwal je za bardzo
odpowiedzialne zachowanie.

!
!

Nie ignoruj oznak zabaw z ogniem, np. przypalonych ubrań lub zapałek i zapalniczki w kieszeni.
Pamiętaj, aby dzieci zawsze pozostawały pod opieką osoby dorosłej.

JEŻELI TWOJE DZIECKO PRZEJAWIA FASCYNACJĘ OGNIEM,
ZADZWOŃ POD NUMER: 1800 600 700 (NSW) LUB 6207 9032 (ACT)
PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z MIEJSCOWĄ JEDNOSTKĄ STRAŻY POŻARNEJ
witryna internetowa: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au lub www.esa.act.gov.au
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WSKAZÓWKI NA TEMAT DZIECI I FASCYNACJI OGNIEM
Naucz dzieci bezpiecznie posługiwać się zapałkami i ogniem. Podkreśl, że mogą robić to wyłącznie w obecności
osób dorosłych

•

Miej świadomość, że młodsze dzieci mogą bawić się ogniem w swoich pokojach

•

We śnie nie wyczuwa się dymu, przeciwnie, dym powoduje jeszcze głębszy sen
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