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ЧИЊЕНИЦА
У 2001 било је 4,858 случајева тровања који су захтевали одлазак у болницу од којих су многе жртве била
деца.
Фондација за Спречавање Несрећа код Деце Аустралије је известила да се око 50 -торо деце недељно
примано у болницу због тровања. Хемикалије се не користе само у производњи и тешкој индустрији, већ су и
део свакодневног живота. Производи које користимо да чистимо кухиње и купатила, да перемо одећу и
судове, контролишемо штеточине и ђубримо баште су хемикалије, као што су и боје, средства за гланцање
кола и намештаја, хлор за базене за пливање, бензин, уље за моторе, уље за кочнице и ЛПГ.
Постоји много производа у кући које ми не сматрамо хемикалијама:
□

сапуни, шампони, дезодоранси и парфеми, лекови, сируп за кашаљ и лекови на рецепт, витамини, биљни
препарати и органска средства за чишћење.

Веома је важно да се хемикалије правилно чувају и користе како је прописано упутством.
Хемикалије могу да буду токсичне, запаљиве или да реагују бурно када се мешају.

КОРИСНИ САВЕТИ ЗА ЧУВАЊЕ И УПОТРЕБУ ХЕМИКАЛИЈА
Одржите ваш дом безбедним! Ватрогасне бригаде из НЈВ препоручују ове једноставне безбедносне радње:
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ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО пре него што купите ма коју хемикалију. Разумите правилну употребу и
опасности које могу да изазову хемикалије.
ИЗАБЕРИТЕ најмање опасан производ који ће да обави посао, посебно ако су деца присутна.
ЗАКЉУЧАЈТЕ хемикалије у орман ван домашаја деце. ЧУВАЈТЕ најопасније хемикалије на дну
ормана. ЗАПАМТИТЕ да су деца љубопитљива и да умеју добро да се пењу.
СЛЕДИТЕ произвођачева УПУТСТВА. Користите са посебном ПАЖЊОМ. Користите препоручену
ЗАШТИТНУ опрему: рукавице, заштитне наочаре, итд. Oбезбедите одговарајућу ВЕНТИЛАЦИЈУ.
ОПЕРИТЕ крпе за чишћење после употребе, и пре него што их баците у смеће.
ЗАТВОРИТЕ хемикалије у њихову оригиналну амбалажу. ЈАСНО обележите сву амбалажу.
ЗАПАМТИТЕ да неки лекови изгледају као ХРАНА или ПИЋЕ. ЗАКЉУЧАЈТЕ их ван домашаја
деце.
НЕ МЕШАЈТЕ хемикалије.
НЕ ПРИПРЕМАЈТЕ више хемикалија него што вам треба за посао.
НЕ КОРИСТИТЕ хемикалије за послове за које оне нису предвиђене.
НЕ СИПАЈТЕ хемикалије у канализацију, у клозет или у улични сливник.

АКЦИЈА
Да ли сте ПРЕГЛЕДАЛИ ваш простор за чување хемикалија и поклопце на паковањима недавно?
□

Да ли сте КОНТАКТИРАЛИ вашу локалну општину да ИЗБАЦИТЕ старе или преостале хемикалије?
Погледајте: http://www.resource.nsw.gov.au/cleanout/chemicals_collection.htm

□

СЛЕДИТЕ упутства прве помоћи. Ако су кожа или очи ОПЕЧЕНИ, ако је хемикалија била ПРОГУТАНА
или УНЕТА или испарења УДАХННУТА – потрaжите сместа медицинску помоћ.

□
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