ДЕЦА И ЊИХОВА ФАСЦИНИРАНОСТ ВАТРОМ
Fact Sheet 15 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Serbian

•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

Да ли је ваше дете фасцинирано ватром?
Многа деца, посебно дечаци, могу развити интересовање за ватру или почети да се играју с упаљачима
и шибицама - у некој фази свог развитка.
Здравствени радници мисле да је заинтересованост деце за ватру сасвим нормална али је потребно
водити рачуна да се не опеку или не оштете нешто због своје радозналости.

Има пуно разлога због чега деца пале ватру, неки од разлога су:
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!
!
!
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Знатижеља и фасцинраност су прихваћени као део нормалног приступа стварима
Нека деца могу да пале ватру као вид скретања пажње на себе
Утицај вршњака може да буде узрочни фактор за паљење ватре
Нажалост нека деца код којих постоји љутња или жеља за осветом, могу да пале ватру
Постоји код неке деце нешто као пакосно, несташно понашање, због чега пале ватру
Здравствени радници оцењују да код малог процента деце постоји опасна фасцинираност ватром која би
захтевала професионални приступ проблему

Деца обично не знају да мали пламен може изазвати велику ватру.
Шта можете урадити да код свог детета спречите стварање фасцинираности ватром?

!

Инсталирајте детектор дима (аларм) и заједно са породицом редовно тестирајте уређај, промените
батерије једном годишње

!

Укључите своју децу у прављење плана за евакуацију у случају пожара и сви заједно то редовно
вежбајте

!
!
!
!
!

Увек остављајте шибице и упаљаче на сигурно место. Деца се могу попети да их дохвате
Учите децу да ватра није за ИГРУ али је КОРИСНА за кување и грејање када је под контролом одраслих
Не тражите да вам деца донесу шибицу или упаљач. Деца уче на примеру и често имитирају одрасле
Учите децу да вам дају шибице и упаљаче које нађу и похвалите их за одговорно понашање
Не игноришите сазнање да су се играли ватром, када видите прогорену одећу или нађете упаљаче и
шибице у џеповима

!

Потрудите се да ваша деца увек буду под надзором

АКО СТЕ ЗАБРИНУТИ У ВЕЗИ ДЕЧИЈЕ ФАСЦИНИРАНОСТИ ВАТРОМ, ПОЗОВИТЕ
У NSW 1800 600 700, ИЛИ У ACT 6207 9032
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА
КОНТРОЛУ ПОЖАРА
или посетите: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au или www.esa.act.gov.au
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Савети за случај фасцинираности ватром
Научите старију децу како да користе шибице и како да поступају с ватром, и нагласите колико је важно да се
ватра пали само у присуству одрасле особе

•

Имајте на уму да млађа деца могу да се играју с ватром у својој соби

•

Када спавате ви нећете осетити дим, у ствари дим ће вас бацити у још чвршћи сан

У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000

