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FAKTY
W roku 2001 w szpitalach znalazło się 4,858 przypadkowo zatrutych osób, w tym wiele dzieci.
Fundacja The Child Accident Prevention Foundation of Australia podaje, że średnio 50 dzieci tygodniowo trafia do szpitala
wskutek zatrucia substancjami chemicznymi. Takie substancje stanowią część codziennego życia nie tylko w fabryce i wielkim
przemyśle. Używamy ich do czyszczenia kuchni i łazienek, prania odzieży i mycia naczyń, do walki z owadami, użyźniania
ogrodów; mamy farby i politury, chlor do basenów, mamy benzynę, oleje silnikowe, płyn hamulcowy i LPG gaz.
Mamy w domu substancje, których nie zaliczamy do chemikaliów:
mydło, szampon, dezodoranty i perfumy, syropy na kaszel, leki na receptę, witaminy, zioła i organiczne środki do
czyszczenia.
Jest nader ważne, aby je magazynować należycie i zgodnie z instrukcją.
Subtancje chemiczne mogą być trujące, łatwopalne, a po zmieszaniu groźne.

JAK JE BEZPIECZNIE MAGAZYNOWAĆ I UŻYTKOWAĆ
Zadbaj o bezpieczeństwo swego domu! Postępuj według poradnika Straży Pożarnej:
3 PRZECZYTAJ ETYKIETKĘ zanim kupisz produkt. Staraj się zrozumieć, jak go używać i czym grozi.
3 WYBIERZ najmniej groźny produkt, zwłaszcza, jeśli masz dzieci.
3 SCHOWAJ chemikalia poza zasięgiem dzieci. PAMIĘTAJ, że dzieci są ciekawskie, pomysłowe i łatwo się wspinają.
3 PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI PRODUCENTA. Używaj BARDZO OSTROŻNIE. Używaj rekomendowanego
sprzętu ochronnego: rękawic, okularów itp. Zapewnij odpowiednią WENTYLACJĘ.
3 WYPŁUCZ ściereczki po użyciu i przed wyrzuceniem ich do kosza.
3 ZABEZPIECZ chemikalia w oryginalnych pojemnikach . OZNAKUJ je wyraźnie.
3 PAMIETAJ, że niektóre lekarstwa wyglądają jak JEDZENIE lub NAPÓJ. Ze względu na dzieci TRZYMAJ JE POD
KLUCZEM.
¯ NIE mieszkaj chemikaliów.
¯ NIE szykuj więcej, niż potrzebujesz na raz.
¯ NIE używaj chemikaliów do celów innych, niż służą.
¯ NIE wylewaj chemikaliów do zlewu, ścieku, ani toalety.

PLAN DZIAŁANIA
Czy SPRAWDZIŁEŚ ostatnio zakrętki pojemników oraz miejsce składowania chemikaliów?
Czy ZAWIADOMIŁEŚ lokalne władze, że chcesz się pozbyć zbędnych substancji?
Zobacz: http://www.resource.nsw.gov.au/cleanout/chemical_collection.htm
STOSUJ instrukcje pierwszej pomocy. Jeśli PIECZE cię skóra lub oczy, jeśli POŁKNĄŁEŚ albo ZJADŁEŚ coś
trującego albo NAWDYCHAŁES się oparów – szukaj natychmiastowej pomocy lekarskiej.
ZAMIĘTAJ numer telefonu OŚRODKA INFORMACJI O ZATRUCIACH 131 126.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W LOKALNYM OŚRODKU STRAŻY POŻARNEJ
lub na stronie www.fire.nsw.gov.au

W RAZIE NIEBEZPIECZENSTWA DZWOŃ NA 000

