Děti nenechte o prázdninách bez dozoru
Skončil školní rok a dětem začínají prázdniny. Ani v těchto dnech bychom neměli nechat děti
bez dozoru. Neměli bychom zapomínat na to, že děti rády napodobují jednání dospělých. Stačí
několik vteřin nepozornosti a zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Rodiče nebo
babičky a dědečkové by měli vědět s čím si jejich vnučka nebo vnuk hraje.
Neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají
větších možností jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými
aktivitami. Například chlapci se snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do
jeskyní a různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu, a když tyto případy neskončí
smrtelným úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech záchrana života
mnohdy závisí na rychlém zásahu jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného
záchranného systému.
V letním období nesmíme opomenout ani nebezpečí, která nás mohou ohrozit při koupání
nebo sjíždění vodních toků. Pozor na noční koupání, při němž můžete ztratit orientaci, skákání
do vody, kde nevíte, jak je hluboká, neměli bychom ani přeceňovat své plavecké schopnosti.
V letním období míříme na výlety do přírody a pamatovat bychom měli na to, že kouření a
rozdělávání ohňů je v lesích zakázáno, zvláště za suchého a teplého počasí, platí tento
požadavek i v polích, na loukách, a všude tam, kde by mohlo takové počínání skončit požárem.
Odhozený nedopalek cigarety je jedním ze spolehlivých iniciátorů vzniku požáru, a to zejména za
mimořádně suchého počasí.
To samé platí i o táboráku. Při zakládání táboráků bychom neměli
zapomínat na právní předpisy, které upravují možnosti
rozdělávání otevřených ohňů v přírodě. Táboráky je možné
zakládat pouze v prostorech vyhrazených tábořišť na zvláště
určených místech. V místě, kde jsme tábořili, nikdy
neopomeneme před odchodem oheň uhasit a zasypat jej hlínou.
Doutnající zbytky mohou způsobit požár. Dodržováním všech
pravidel požární prevence a přizpůsobením jednání vnějším
podmínkám zabráníte vzniku požáru.
Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování na
zahradě bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby
odletující jiskry nezapálily okolí. Poměrně rozšířeným nešvarem
pak je grilování na balkóně. V grilu bychom měli použít jen k tomu
určené palivo (určitě ne odpady, benzín apod.). Gril musí být
stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.
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TEST (nejen) PRO DĚTI
"V DĚTECH JSOU ULOŽENY VŠECHNY NAŠE VELKÉ MOŽNOSTI."
1. Jaké je telefonní číslo hasičů?
a) 158
b) 155
c) 150

2. Může se rozdělávat oheň v lese?
a) může, ale jen za přítomnosti dospělých
b) oheň se v lese nesmí rozdělávat
c) může, ale jenom když je v lese dostatečně sucho

(Tolstoj)

8. Jak je třeba ošetřit puchýř na ruce
a) propíchnout a namazat
b) přiložit na něj ucho
c) zchladit a sterilně překrýt

9. Do hořícího domu se můžu vrátit pro:
a) drahý počítač
b) oblíbenou hračku
c) nesmím se tam nikdy vracet

3. Co je to tísňové telefonní číslo?
a) důležité bezplatné tel. číslo určené pouze pro
nouzové volání
b) důležité placené tel. číslo určené pouze pro
nouzové volání
c) je to bezplatná zábavná telefon. linka
4. Co musím oznámit do telefonu. když chci
oznámit požár?
a) kde hoří, co hoří, kdo a odkud volá
b) kde hoří a odkud je to dobře vidět
c) kolik mi je let a proč volám

5. Děti smí přebíhat, nebo přejíždět silnici před:
a) hasičskými auty, které jedou pomalu
b) hasičskými auty, které jedou rychle
c) nikdy nesmí přebíhat, ani přejíždět

5. Co udělám, když najdu zápalky?

10. Jak nejlépe dýchat v zakouřeném pokoji
a) pouze zhluboka a nosem
b) nízko u země přes kapesník
c) přes sáček, který nepropouští kouř, ani vzduch

11. K čemu slouží domácí únikový plán
a) k bezpečnému opuštění domu nebo bytu v případě
požáru
b) k rychlému a nebezpečnému úniku při požáru (např.
oknem)
c) popisuje tajný únik z domu, nebo bytu
12. Kterých RHP s užívá při hašení elektrických
spotřebičů
a) sněhových a vodních
b) pěnových a práškových
c) práškových a sněhových
13. Kde je v Čepí požární zbrojnice?

a) všechny je vyškrtám, aby je někdo náhodou
nepoužil
b) můžu je dát mladšímu sourozenci na hraní
c) odevzdám je rodičům
6. Co udělám, když na mně bude hořet
oblečení?
a) rozběhnu se co nejrychleji hledat vodu
b) začnu dělat kotrmelce
c) zastavím, lehnu si a budu se kutálet
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