Η ασφάλεια των µαθητών εντός και εκτός των
σχολικών κτιρίων.

Κεχαγιάς Στέργιος δάσκαλος -µετεκπαιδευµένος στο πρόγραµµα
∆ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών
ατυχηµάτων του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών .

Τα ατυχήµατα είναι
η πρώτη αιτία θανάτου των παιδιών στη χώρα µας
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα 500.000 παιδιά περίπου τραυµατίζονται από ατυχήµατα.
Από αυτά 700 παιδιά χάνουν τη ζωή τους 3.000 µένουν µε µόνιµες αναπηρίες.
Η ασφάλεια των µαθητών εντός και εκτός των σχολικών κτιρίων.
Τα παιδιά περνούν µεγάλο µέρος της ηµέρας τους στο σχολικό χώρο, µακριά από την
επίβλεψη των γονιών τους αλλά υπό το άγρυπνο µάτι των δασκάλων τους. Παρόλα αυτά λίγο ο
αυθορµητισµός τους, λίγο το γεγονός ότι δεν αντιλαµβάνονται πού κρύβεται ο κίνδυνος, τα
ατυχήµατα δεν αργούν να συµβούν. Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό εκπαιδεύοντας το παιδί για να
πάει σχολείο να του διδάξετε παράλληλα και πώς να αποφεύγει παγίδες που µπορεί να το
τραυµατίσουν.
Ο αριθµός των µαθητών στην Ελλάδα είναι περίπου 1.000.000. Υπολογίζεται ότι ετησίως
50.000 µαθητές υφίστανται κάποιο ατύχηµα στο περιβάλλον του σχολείου.
Από και προς το σχολείο
Εάν πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο µε το αυτοκίνητο βεβαιωθείτε ότι όλοι φορούν πάντα
ζώνη ασφαλείας. Φυσικά δώστε τους το καλό παράδειγµα, φορώντας εσείς τη ζώνη σας!
Εάν το παιδί σας πηγαίνει στο σχολείο µε το ποδήλατο βεβαιωθείτε ότι φοράει πάντα
κράνος και ότι γνωρίζει τους κανόνες οδικής ασφάλειας για ποδηλάτες. Φροντίστε ώστε να επιλέξει
τη πιο ασφαλή διαδροµή από το σπίτι στο σχολείο.
Εάν το παιδί πηγαίνει περπατώντας έχει σηµασία να κατανοήσει τους κανόνες ασφαλείας
όταν περπατάµε στο δρόµο.
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Είναι προτιµότερο να συνοδεύεται από ένα µεγαλύτερο παιδί εάν πηγαίνει µόνο του.
Επίσης ένα ρούχο σε έντονα χρώµατα, όπως ένα χρωµατιστό πανωφόρι, κάνει το παιδί να
ξεχωρίζει όταν περπατάει στο δρόµο ώστε να το βλέπουν οι οδηγοί.
Εάν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο µε σχολικό λεωφορείο ο βασικός κανόνας που πρέπει να
τηρεί είναι να µην στέκεται όρθιο και να µην περπατάει µέσα σε αυτό όταν βρίσκεται εν κινήσει.
Επιπλέον πρέπει να φοράει τη ζώνη ασφαλείας του, όπως ακριβώς και αν ήταν στο δικό σας
αυτοκίνητο.

Μέσα στο σχολείο
Εξηγήστε στο παιδί ότι δεν πρέπει να τρέχει στις σκάλες και στους διαδρόµους του
σχολείου όταν χτυπάει το κουδούνι για διάλειµµα αλλά και να είναι προσεκτικό όταν παίζει στην
αυλή. Επιπλέον για κανένα λόγο δεν πρέπει να σκαρφαλώνει σε κιγκλιδώµατα του σχολείου για να
µπει ή να βγει από αυτό. Σε κάθε περίπτωση το παιδί θα πρέπει να απευθύνεται στο δάσκαλο που
επιτηρεί την αυλή ή το σχολικό διάδροµο εάν έχει κάποιο πρόβληµα.
Πρόληψη παιδικών ατυχηµάτων στο σχολείο: Πώς θα αποφύγετε τα σχολικά ατυχήµατα
Από την προσχολική ηλικία, τα παιδιά περνούν µεγάλο µέρος του χρόνου τους σε χώρους
εκπαίδευσης (Παιδικοί Σταθµοί, Σχολεία), µε αποτέλεσµα τα παιδικά ατυχήµατα σε ένα µεγάλο
ποσοστό τους να συµβαίνουν στα σχολεία ή κατά τη µεταφορά προς και από το σχολείο ή τον
παιδικό σταθµό.
Τα µικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεµάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγµένη την
αίσθηση του κινδύνου, για αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήµατα. Μεγαλώνοντας,
αναπτύσσουν µεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όµως και από άλλους παράγοντες,
όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόµους και στις συµβουλές των ενηλίκων και η
γοητεία της περιπέτειας, µε αποτέλεσµα να εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχήµατα. Για
τους λόγους αυτούς, είναι σηµαντικό να µάθουν από µικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους
και να µην τον θέτουν σε κίνδυνο, κανόνας βασικός και για την πρόληψη παιδικών ατυχηµάτων
στο σχολείο.
Πρόληψη παιδικών ατυχηµάτων στο σχολείο: Οδική συµπεριφορά
Από την προσχολική ηλικία, πρέπει να µάθουµε στα παιδιά µας την σωστή οδική
συµπεριφορά. Πρέπει όµως να έχουµε υπόψη µας, ότι τα παιδιά κάτω των 8 ετών, δεν έχουν την
απαιτούµενη ωριµότητα για να χρησιµοποιήσουν πάντα, τα όσα έχουν µάθει. Για το λόγο αυτό,
πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες, από και προς το σχολείο ή τη στάση του σχολικού
λεωφορείου. Κρατάµε πάντα τα µικρά παιδιά από το χέρι και τα έχουµε από τη µέσα πλευρά του
πεζοδροµίου. Και µη ξεχνάµε, ότι τα παιδιά µαθαίνουν παρατηρώντας, για αυτό πρέπει να τους
δίνουµε το καλό παράδειγµα, ακολουθώντας οι ίδιοι τους κανόνες της σωστής οδικής
συµπεριφοράς.
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Σχολικά ατυχήµατα: Στο δρόµο µε το αυτοκίνητο ή το σχολικό λεωφορείο
Για να αποφύγουµε τα παιδικά ατυχήµατα, εφόσον πηγαίνουµε τα παιδιά στο σχολείο µε το
αυτοκίνητο, πρέπει να τους µάθουµε να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισµα, δεµένα µε τον σωστό
τρόπο. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα µαγαζιά µε αξεσουάρ αυτοκινήτων ή παιδικά είδη,
µπορούν να προτείνουν ποιο είναι το σωστό κάθισµα ή ζώνη ασφαλείας για κάθε παιδί, ανάλογα
µε το ύψος και το βάρος του. Πρέπει επίσης να µάθουµε στα παιδιά, να µπαίνουν και να βγαίνουν
από το αυτοκίνητο, πάντοτε από την πλευρά του πεζοδροµίου. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να
εξηγήσουµε στα παιδιά ότι δεν θα πρέπει να βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο του
αυτοκινήτου γιατί εάν κάνουν κάτι τέτοιο ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος είναι µεγάλος. Στην
περίπτωση που τα παιδιά πηγαίνουν µε σχολικό λεωφορείο, πρέπει το ίδιο το σχολείο, αλλά και
εµείς οι γονείς, να τους εξηγήσουµε γιατί πρέπει και εκεί να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας και να
προσέχουν πολύ την ώρα που µπαίνουν και βγαίνουν από το λεωφορείο.

Σχολικά ατυχήµατα: Στο δρόµο µε ποδήλατο, µοτοποδήλατο ή µε τα πόδια
Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο µε ποδήλατο ή µοτοποδήλατο, πρέπει να γνωρίζουν
ότι, εφόσον βγαίνουν στο δρόµο µε το δίκυκλό τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τα άλλα
οχήµατα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να φορούν πάντα κράνος και τον απαραίτητο εξοπλισµό,
κατάλληλα προσαρµοσµένο στο σωµατότυπό τους, καθώς και να γνωρίζουν καλά και να
ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Τα δίκυκλά τους να είναι σε καλή κατάσταση και
σωστά εξοπλισµένα µε καθρέφτες και φώτα, ώστε να φαίνονται τις βραδινές ώρες. Για να
κυκλοφορήσουν στο δρόµο µε µοτοποδήλατο, πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας τους και να έχουν προµηθευτεί την νόµιµη άδεια. Τα παιδιά που πηγαίνουν µε τα πόδια
στο σχολείο πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωµα ρούχα ή ρούχα µε ένθετο ανακλαστικό υλικό, για να
διακρίνονται από τους διερχόµενους οδηγούς, ειδικότερα το βράδυ.
Πρόληψη παιδικών ατυχηµάτων στο σχολείο: Ο σχολικός τροχονόµος
Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη των παιδικών ατυχηµάτων διαδραµατίζει ο
σχολικός τροχονόµος. Αρµοδιότητά του είναι η ρύθµιση της κυκλοφορίας στην γύρω από το
σχολείο περιοχή κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών, µε στόχο της
ασφαλή διέλευση τους. Προκειµένου, όµως, οι οδηγίες του σχολικού τροχονόµου να επιτελούν τον
σκοπό τους και να εµποδίζουν τα παιδικά ατυχήµατα, θα πρέπει αφενός οι γονείς να εξηγήσουµε
στα παιδιά πόσο σηµαντικό είναι να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του και αφετέρου οι οδηγοί
να σέβονται την παρουσία του και να ακολουθούν τις οδηγίες του.
Ατυχήµατα στο σχολείο και αιτίες
Οι λόγοι που οδηγούν συνήθως γενικώς στα παιδικά και ειδικότερα στα σχολικά ατυχήµατα
είναι η υπερκινητικότητα, η παρορµητικότητα και η επιθετικότητα των παιδιών.
Πέρα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οικογενειακοί παράγοντες, όπως το
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µέγεθος της οικογένειας, το εισόδηµα των γονέων, η ηλικία τους και το κοινωνικό-οικονοµικό
περιβάλλον επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τα ποσοστά στα ατυχήµατα στο σχολείο .

Πρόληψη στα σχολικά ατυχήµατα
Στο πλαίσιο της πρόληψης για τα σχολικά ατυχήµατα κρίνεται αναγκαία σε κάθε σχολείο η
παρουσία µηχανισµών διαχείρισης των ατυχηµάτων και η πρόσληψη προσωπικού µε ειδικότητα
νοσηλευτή. Τέλος πρέπει να ξεκινήσει η συστηµατική καταγραφή των σχολικών ατυχηµάτων, έτσι
ώστε να επιτευχθεί πιο συντονισµένη παρέµβαση για την αποφυγή τους.
Επίσης, για να αποφευχθούν τα ατυχήµατα στο σχολείο, οι χώροι του σχολείου, πρέπει να
πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και να καθιερωθούν συνεχείς έλεγχοι των εγκαταστάσεων.
Πρέπει να θεσπιστούν να εφαρµόζουν ασκήσεις πυρασφάλειας και προστασίας από τους
σεισµούς και να σχεδιαστούν χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης.
Βασική για να αποφευχθούν τα ατυχήµατα στο σχολείο κρίνεται η περίφραξη των χώρων
και η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων και η εφαρµογή του σχολικού τροχονόµου σε
όλα τα σχολεία. Ο έλεγχος των σχολικών λεωφορείων και η εκπαίδευση των συνοδών και των
οδηγών σε συνδυασµό µε µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής είναι µέτρα, που το κράτος, οι
διευθυντές ή οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων οφείλουν να θέσουν σε πρώτη προτεραιότητα.

Η ασφάλεια στο σπίτι
ΚΟΥΖΙΝΑ

• Αποφεύγω να πλησιάζω την κουζίνα όταν χρησιµοποιείται. Ο αναµµένος φούρνος και τα µάτια
µπορούν να µου προκαλέσουν έγκαυµα. ∆εν παίζω ποτέ µε τους διακόπτες.

• ∆εν τραβάω ποτέ µία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι από το χερούλι για να δω τι έχουν µέσα. Μπορεί
να έχουν καυτό λάδι, νερό ή φαγητό που θα χυθεί πάνω µου και θα µε κάψει.

• ∆εν σκύβω πάνω από κατσαρόλα που βγάζει ατµό γιατί ο ατµός καίει.
•

Υπενθυµίζω στη µαµά, ότι είναι καλύτερο να χρησιµοποιεί τα πίσω µάτια της κουζίνας για
µαγείρεµα και να στρίβει πάντα το χερούλι της κατσαρόλας ή του τηγανιού προς τα µέσα, για
να µην το σκουντήξουµε κατά λάθος και καούµε.

• ∆εν παίρνω µόνος µου από το ψυγείο ή τα ντουλάπια, κάτι να πιω ή να φάω. Το ζητάω πάντα
από κάποιο µεγάλο, γιατί µπορεί να πάρω κατά λάθος, κάτι ακατάλληλο που θα µε πειράξει
(φάρµακο, φυτοφάρµακο, εντοµοκτόνο, ληγµένη τροφή, οινοπνευµατώδες….. ).

• ∆εν παίζω ποτέ µε το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων. ∆εν είναι παιχνίδια.
• ∆εν στέκοµαι µπροστά στο φούρνο µικροκυµάτων όταν δουλεύει και δεν παίζω µε αυτόν, γιατί
µπορεί να προκαλέσω ατύχηµα.
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• Οι µικροσυσκευές (mixer – τοστιέρα, γκαζάκι….) είναι εργαλεία που βοηθούν στο µαγείρεµα.
∆εν είναι παιχνίδια και δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσω να τις χρησιµοποιήσω µόνος µου.

• ∆εν πιάνω και δεν παίζω ποτέ µε αναπτήρες και σπίρτα, γιατί µπορεί να προκαλέσω σοβαρό
ατύχηµα και να πάθω έγκαυµα.

• ∆εν παίζω µε τα µαχαιροπήρουνα γιατί είναι αιχµηρά και µπορούν να τραυµατίσουν εµένα ή

κάποιον πλάι µου. Για τον ίδιο λόγο, δεν τρέχω ποτέ µε αυτά στο χέρι. Μαθαίνω πώς να τα
µεταφέρω µε ασφάλεια, κρατώντας τα µακριά από το σώµα µου µε τη µύτη προς τα κάτω και
περπατώντας σιγά και προσεκτικά. Εξίσου προσεκτικά, µεταφέρω ένα αιχµηρό εργαλείο, ένα
γυάλινο ποτήρι ή ένα εύθραυστο πιάτο.

• ∆εν χρησιµοποιώ αιχµηρό µαχαίρι για να κόψω κάτι. Ζητάω πάντα τη βοήθεια ενός µεγάλου.
• ∆εν βάζω ποτέ τα δάκτυλά µου ή κάποιο αιχµηρό αντικείµενο µέσα σε πρίζα. Η πρίζα έχει

ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο θα µου προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θα µε κάψει. Για τον ίδιο λόγο
δεν παίζω και µε τα ηλεκτρικά καλώδια των συσκευών.

• Το σίδερο που χρησιµοποιούµε για να σιδερώσουµε ρούχα, όχι µόνο έχει ηλεκτρικό ρεύµα,
αλλά έχει και µία πλάκα σιδερένια που καίει πολύ όταν είναι αναµµένο. Για το λόγο αυτό, δεν το
αγγίζω ποτέ ακόµα και αν δεν είναι στην πρίζα. Προσέχω επίσης, να µην µπλεχτώ στο
καλώδιό του και το ρίξω πάνω µου κατά λάθος.

• Η πλαστική σακούλα είναι µόνο για να µεταφέρουµε πράγµατα ή να πετάµε τα σκουπίδια. ∆εν

παίζω ποτέ µε αυτήν και δεν τη βάζω ούτε για αστείο στο κεφάλι µου, γιατί θα κολλήσει στη
µύτη και στο στόµα µου και δεν θα µπορώ να αναπνεύσω.

• Τα υγρά που χρησιµοποιούµε για να καθαρίσουµε το σπίτι, είναι πολύ δυνατά και πρέπει να τα
αποφεύγω. Εάν τα ακουµπήσω, πρέπει να πλύνω πολύ καλά τα χέρια µου και δεν πρέπει
ποτέ να τα βάλω στο στόµα µου ή κοντά στα µάτια µου.

• Ο πυροσβεστήρας υπάρχει στην κουζίνα µόνο για ώρα ανάγκης. ∆εν είναι παιχνίδι και δεν τον
αγγίζω ποτέ.

• Προσέχω το ζεστό νερό στη βρύση, µπορεί να είναι πολύ ζεστό και να µε κάψει. Ανοίγω πρώτα
τη βρύση µε το κρύο νερό.

• ∆εν σκαρφαλώνω ποτέ σε καρέκλα, σκαµνί ή σκάλα για να φτάσω κάτι, γιατί µπορεί να πέσω
και να χτυπήσω σοβαρά. Ζητάω πάντα τη βοήθεια κάποιου µεγάλου.

• ∆εν βάζω ποτέ τα χέρια µου µέσα στο σκουπιδοτενεκέ, γιατί µπορεί να έχει πετάξει κάποιος
κάτι αιχµηρό και να µε κόψει.

• ∆εν τρέχω ποτέ µέσα στην κουζίνα, γιατί υπάρχουν αντικείµενα που είναι αιχµηρά, εύθραυστα

ή µε καυτό περιεχόµενο, καθώς και συσκευές µε ηλεκτρικά καλώδια και πρίζες και µπορεί να
προκαλέσω κάποιο ατύχηµα. Για τον ίδιο λόγο, δεν αφήνω ποτέ τα παιχνίδια µου στο πάτωµα
της κουζίνας και προσέχω πάντα να µη γλιστρήσω σε νερό ή άλλα υγρά, που µπορεί να έχουν
πέσει στο πάτωµα.

• ∆εν κλείνω ποτέ πόρτες, ντουλάπες ή συρτάρια βιαστικά για να µην µαγκώσω τα δάκτυλά µου
ή τα δάκτυλα κάποιου άλλου.

• Προσέχω πολύ µία πόρτα µε τζάµι. Μπορεί να σπάσει και να µε κόψει άσχηµα εάν την κλείσω
απότοµα ή εάν πέσω απάνω της.

• Τρώω και πίνω πάντα σωστά καθισµένος, χωρίς να βιάζοµαι, για να µην πνιγώ. ∆εν παίζω
ποτέ όταν τρώω και δεν τρώω ποτέ ξαπλωµένος.
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MΠΑΝΙΟ

• ∆ε χοροπηδάω ποτέ µέσα στη µπανιέρα ή στη ντουζιέρα, γιατί είναι εύκολο να γλιστρήσω και
να χτυπήσω σοβαρά. Ζητάω από τη µαµά, να βάλει πλαστικό χαλάκι για να µη µπορώ να
γλιστρήσω εύκολα.

• ∆εν βάζω ποτέ σαπούνι, σαµπουάν ή αφρόλουτρο στο στόµα µου, γιατί δεν είναι φτιαγµένα για
να τρώγονται και µπορεί να µου προκαλέσουν δηλητηρίαση.

• ∆εν παίζω ποτέ µε τα φάρµακα και τα καλλυντικά που βρίσκω στο µπάνιο ή αλλού στο σπίτι.
∆εν τα βάζω ποτέ στο στόµα µου, γιατί µπορούν να µου κάνουν πολύ κακό. Παίρνω µόνο τα
φάρµακα που µου δίνουν οι γονείς µου, γιατί αυτοί ξέρουν, ποιο χρειάζοµαι, σε ποια ποσότητα
και για ποιο λόγο.

• ∆εν παίζω ποτέ µε το ψαλιδάκι, τα ξυράφια και το γυάλινο θερµόµετρο, γιατί δεν είναι παιχνίδια
και µπορεί να κοπώ άσκηµα. Ζητάω από κάποιο µεγάλο να µου κόψει τα νύχια.

• ∆εν βάζω ποτέ ξυλάκια µε βαµβάκι ή οτιδήποτε άλλο στη µύτη µου ή στα αυτιά µου, γιατί
µπορεί να τραυµατιστώ. Ζητάω από κάποιο µεγάλο να µου καθαρίσει προσεκτικά τα αυτιά και
στέκοµαι ακίνητος όταν το κάνει.

• Τα υγρά που χρησιµοποιούµε για να καθαρίσουµε το µπάνιο, είναι πολύ δυνατά και πρέπει να
τα αποφεύγω. Εάν τα ακουµπήσω, πρέπει να πλύνω πολύ καλά τα χέρια µου και δεν πρέπει
ποτέ να τα βάλω στο στόµα µου ή κοντά στα µάτια µου.

• Προσέχω το ζεστό νερό στη βρύση, µπορεί να είναι πολύ ζεστό και να µε κάψει. Ανοίγω πρώτα
τη βρύση µε το κρύο νερό.

• ∆εν ρίχνω πράγµατα µέσα στη λεκάνη της τουαλέτας και αν πέσει κάτι µέσα κατά λάθος, δεν
προσπαθώ να το βγάλω µόνος µου, ζητάω βοήθεια.

• ∆εν βάζω ποτέ τα χέρια µου µέσα στο σκουπιδοτενεκέ, γιατί µπορεί να έχει πετάξει κάποιος
κάτι αιχµηρό και να µε κόψει.
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• ∆εν πιάνω ποτέ διακόπτη ή ηλεκτρική συσκευή (πιστολάκι µαλλιών) όταν είναι στην πρίζα µε
βρεγµένα χέρια, επειδή έχουν ηλεκτρικό ρεύµα και µπορεί να πάθω ηλεκτροπληξία.

• Στεγνώνω πολύ καλά τα πόδια µου, όταν βγαίνω από τη µπανιέρα ή τη ντουζιέρα, και
προσέχω πολύ εάν υπάρχουν νερά ή σαπούνια στο πάτωµα, για να µην γλιστρήσω και
χτυπήσω άσκηµα.

• ∆εν κλείνω ποτέ πόρτες, ντουλάπες ή συρτάρια βιαστικά για να µην µαγκώσω τα δάκτυλά µου
ή τα δάκτυλα κάποιου άλλου.

• ∆εν κλειδώνω ποτέ την πόρτα, γιατί µπορεί να κολλήσει η κλειδαριά και να µη µπορώ να βγω.

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ

• Εάν τα κρεβάτια είναι κουκέτες (το ένα πάνω από το άλλο), προσέχω πολύ και δεν βιάζοµαι
όταν ανεβαίνω και κατεβαίνω από το επάνω κρεβάτι. Όταν βρίσκοµαι στο επάνω, δεν παίζω µε
άλλους και δε σκύβω, γιατί µπορεί εύκολα να πέσω.

• ∆ε βάζω ποτέ τα δάκτυλά µου ή κάποιο αιχµηρό αντικείµενο µέσα σε πρίζα. Η πρίζα έχει

ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο θα µου προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θα µε κάψει. Για τον ίδιο λόγο
δεν παίζω µε διακόπτες, ηλεκτρικά καλώδια, τη λάµπα του γραφείου και το πορτατίφ.

• Χρησιµοποιώ φωτάκι νυκτός, ώστε εάν σηκωθώ τη νύκτα να µη σκοντάψω σε κάποιο έπιπλο ή
αντικείµενο και κτυπήσω.

• ∆εν τρέχω µέσα στο υπνοδωµάτιο, γιατί µπορεί να σκοντάψω στο χαλί ή να γλιστρήσω και να
κτυπήσω σε κάποια αιχµηρή γωνία.

• Όταν σταµατήσω να παίζω, δεν αφήνω τα παιχνίδια µου στο πάτωµα. Τα µαζεύω για να µη
σκοντάψει κάποιος πάνω τους.
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• Όταν παίζω µε παιχνίδια που έχουν µικρά κοµµάτια, δεν τα βάζω ποτέ κατά λάθος στο στόµα
µου, γιατί µπορεί να πνιγώ.

• ∆εν αφήνω ποτέ παιχνίδια και αντικείµενα στα σκαλοπάτια, γιατί µπορεί να σκοντάψει κανείς
και να τραυµατιστεί σοβαρά.

• Όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω τη σκάλα, δεν τρέχω, περπατώ προσεκτικά και κρατιέµαι από την
κουπαστή, εφόσον υπάρχει.

• ∆εν παίζω µε αιχµηρά αντικείµενα, όπως ψαλίδι και µολύβια, γιατί µπορούν να τραυµατίσουν
εµένα ή κάποιον πλάι µου. Για τον ίδιο λόγο, δεν τρέχω ποτέ µε αυτά στο χέρι. Μαθαίνω πώς
να τα µεταφέρω µε ασφάλεια, κρατώντας τα µακριά από το σώµα µου µε τη µύτη προς τα κάτω
και περπατώντας σιγά και προσεκτικά.

• ∆εν βάζω ποτέ στο στόµα µου µολύβια, µαρκαδόρους, πλαστελίνες ή κόλλα, γιατί µπορεί να
δηλητηριαστώ. Όταν χρησιµοποιώ κόλλα, δεν την πλησιάζω ποτέ στα µάτια µου.

• ∆ε σκύβω ποτέ από το παράθυρο, γιατί µπορεί εύκολα να χάσω την ισορροπία µου και να
πέσω και δεν πετάω ποτέ πράγµατα, όσο µικρά και αν είναι, γιατί µπορεί να προκαλέσω
ατύχηµα.

• Όταν παίζω, δε χώνοµαι σε χώρους που δεν είµαι σίγουρος ότι µπορώ εύκολα να βγω, όπως
ντουλάπι που κλειδώνει και µπαούλο µε µεντεσέ.

• ∆εν τρώω ποτέ ξαπλωµένος.
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ΣΑΛΟΝΙ

• ∆ε χοροπηδάω και δεν παλεύω πάνω στον καναπέ, γιατί µπορεί να πέσω και να
χτυπήσω πάνω σε άλλο έπιπλο.
• Προσέχω πολύ εάν υπάρχει τραπέζι µε τζάµι. ∆εν κάθοµαι ποτέ επάνω εάν είναι
χαµηλό και δεν ακουµπάω πράγµατα µε δύναµη, γιατί µπορεί να σπάσει και να
κοπώ άσχηµα.
• Προσέχω να µη σκουντήξω κατά λάθος ένα φλιτζάνι που βρίσκεται πάνω στο
τραπέζι και έχει καυτό περιεχόµενο, γιατί µπορεί να µε κάψει.
• ∆εν πλησιάζω ποτέ τασάκια µε αναµµένα τσιγάρα καθώς και σπίρτα ή
αναπτήρες. ∆εν είναι παιχνίδια και µπορεί να µου προκαλέσουν σοβαρό
έγκαυµα.
• Ο καπνός που βρίσκεται µέσα σε ένα τσιγάρο, θα µε δηλητηριάσει εάν τον βάλω
στο στόµα. Για αυτό δεν βάζω ποτέ, ούτε για αστείο, τσιγάρο ή γόπα στο στόµα
µου.
• ∆εν πίνω τα ποτά που πίνουν οι µεγάλοι, γιατί είναι πολύ δυνατά και θα µε
πειράξουν.
• Τις καραµέλες και τους ξηρούς καρπούς τους τρώω καθισµένος, χωρίς να
βιάζοµαι και χωρίς να παίζω µε άλλους, γιατί εάν κάνω µία απότοµη κίνηση
µπορεί να πνιγώ.
• Όταν παίζω µε παιχνίδια που έχουν µικρά κοµµάτια, δεν τα βάζω ποτέ κατά
λάθος στο στόµα µου, γιατί µπορεί να πνιγώ.
• ∆εν τρέχω µέσα στο σαλόνι, γιατί µπορεί να γλιστρήσω ή να πιαστεί το πόδι µου
στο χαλί και να χτυπήσω πάνω σε κάποια αιχµηρή γωνία.
• ∆εν τρέχω γύρω από την τηλεόραση και δεν παίζω µε τις άλλες ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να υπάρχουν στο σαλόνι (CD, DVD, Video, ηλεκτρική
σκούπα, ανεµιστήρας, φωτιστικό δαπέδου), γιατί µπορεί να προκαλέσω κάποιο
ατύχηµα.
• ∆εν πλησιάζω το τζάκι εάν είναι αναµµένο και αποφεύγω να ακουµπήσω την
προστατευτική σήτα γιατί συχνά είναι µεταλλική και θερµαίνεται πολύ. ∆εν πετάω
τίποτα µέσα σε αναµµένο τζάκι και δε παίζω ποτέ µε τα εξαρτήµατα του τζακιού.
• ∆εν πλησιάζω µία αναµµένη σόµπα ή ένα αερόθερµο, για να µην καώ.
• ∆εν πλησιάζω και δεν παίζω µε αναµµένα κεριά, για να µην καώ.
• ∆εν βάζω ποτέ τα δάκτυλά µου ή κάποιο αιχµηρό αντικείµενο µέσα σε πρίζα. Η
πρίζα έχει ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο θα µου προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θα µε
κάψει. Για τον ίδιο λόγο δεν παίζω µε διακόπτες η ηλεκτρικά καλώδια.
• ∆εν βάζω ποτέ τα δάκτυλά µου κοντά σε έναν ανεµιστήρα που δουλεύει.
• ∆εν παίζω ποτέ κοντά σε µπαλκονόπορτα κλειστή ή τζαµένια πόρτα, γιατί µπορεί
άθελά µου να πέσω πάνω της και να κοπώ σοβαρά µε τα τζάµια.
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• ∆ε σκύβω ποτέ πάνω από τα κάγκελα του µπαλκονιού, γιατί µπορεί εύκολα να
χάσω την ισορροπία µου και να πέσω.
• ∆εν περνάω ποτέ το κεφάλι ή τα χέρια µου µέσα από τα κάγκελα του
µπαλκονιού, γιατί υπάρχει περίπτωση να τραυµατιστώ προσπαθώντας να
ξεφύγω.
• ∆εν πετάω ποτέ πράγµατα από το µπαλκόνι, όσο µικρά και αν είναι, γιατί µπορεί
να προκαλέσω ατύχηµα.
• ∆εν αφήνω ποτέ παιχνίδια και αντικείµενα στα σκαλοπάτια, γιατί µπορεί να
σκοντάψει κανείς και να τραυµατιστεί σοβαρά.
• Όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω τη σκάλα, δεν τρέχω, περπατώ προσεκτικά και
κρατιέµαι από την κουπαστή, εφόσον υπάρχει.
• Σέβοµαι τα ζώα. ∆εν τα ενοχλώ, κυρίως όταν κοιµούνται, όταν τρώνε, όταν
προσέχουν τα µικρά τους, όταν είναι άρρωστα ή αισθάνονται ότι προστατεύουν
το αφεντικό τους και το σπίτι τους. Προσέχω ιδιαίτερα, όταν δεν µε γνωρίζουν και
δεν έχουν µάθει να µε εµπιστεύονται.

Όσο σηµαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχηµάτων, η υποδοµή που
παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου σηµαντικό είναι να µάθουν τα παιδιά, από την πιο
µικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται. Προσοχή όµως
στην υπερπροστασία, γιατί µπορεί εύκολα να φέρει το αντίθετο αποτέλεσµα.
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Πρόληψη Ατυχηµάτων
δεν σηµαίνει
«φοβάµαι τα πάντα».
Σηµαίνει:
«σκέφτοµαι πριν κάνω κάτι,
για να αποφύγω ένα ατύχηµα».
∆εν είναι ντροπή να πω όχι
σε κάτι που πιστεύω
ότι είναι επικίνδυνο.
Προστατεύω τους πιο µικρούς
από ατυχήµατα
και υπενθυµίζω στους µεγάλους
να προσέχουν και αυτοί.
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