
Gorące napoje - nawet po 15 minutach są wciąż 
wystarczająco gorące, aby poparzyć małe dziecko. Dzieci  
w wieku od 8 do 18 miesięcy są najbardziej narażone na 
niebezpieczeństwo, ponieważ uwielbiają chwytać wszystko.

• Wyznacz w domu bezpieczne strefy, w których będziesz 
wiedzieć, że dziecko nie sięgnie po gorący napój

• Postaraj się wyrobić w sobie nawyk odkładania dziecka, 
zanim weźmiesz do ręki swój napój.

Prostownice do włosów - mogą nagrzewać 
się tak samo jak żelazko, a po 15 minutach od wyłączenia 
mogą nadal oparzyć.

• Prostownice i lokówki do włosów, gdy się ich używasz,  
przechowuj w miejscu niedostępnym,

• Umieść je w woreczku żaroodpornym lub na wysokiej 
półce do momentu schłodzenia.

Baterie guzikowe - jeśli dziecko połknie litową  
baterię guzikową (okrągłą srebrną baterię podobną do  
monety 5p) i utknie ona w jego przewodzie pokarmowym, 
może ona wypalić dziurę i spowodować krwotok wewnętrzny, 
a nawet śmierć.

• Przechowuj luźne baterie poza zasięgiem, a do tego szybko  
i bezpiecznie zutylizuj "rozładowane" baterie

• Przechowuj przedmioty poza zasięgiem, jeśli zawierają  
baterie guzikowe, do których dziecko może się dostać.

Zabawki magnetyczne – silne magnesy w  
zabawkach mogą przepalić jelito, jeśli dziecko je połknie. 

• Kupuj od renomowanych sprzedawców detalicznych lub 
marek, które znasz, zarówno w sklepie, jak i w Internecie,  
i unikaj targowisk internetowych.

Gotowanie - małe dzieci nie odsuwają się  
automatycznie od czegoś, co je parzy. Mogą zapomnieć  
o zasadach nie dotykania gorących przedmiotów.

• Czajniki przesuń do tyłu blatu roboczego i w pierwszej 
kolejności użyj tylnych pierścieni kuchenki

• Jeśli jesteś w stanie trzymać dzieci z dala od kuchni podczas 
gotowania, to świetnie. Jeśli nie jest to możliwe, spróbuj 
trzymać je w wysokim krzesełku lub z dala od kuchenki.

Woda w wannie - te oparzenia są naprawdę 
paskudne i mogą przydarzyć się w ciągu kilku sekund.

• Najpierw wlej do wanny zimną wodę, a następnie dolej 
gorącą. Nie musisz się martwić, że dziecko może wpaść 
lub wejść do wanny z wodą

• Sprawdź temperaturę wody łokciem przed włożeniem 
dziecka do wanny

• Zostań z dzieckiem w łazience na wypadek, gdyby  
chciało bawić się gorącym kranem. 

Kominki i grzejniki - zagrożenie dla małych 
dzieci.

• Odsuń łóżeczko dziecięce od kaloryferów. Twoje dziecko 
nie będzie mogło uwięzić swojej ręki lub nogi przed 
gorącem

• Zamontuj osłony przeciwpożarowe wokół kominków  
i grzejników.

Skóra małego dziecka z łatwością ulega 
poparzeniu, ponieważ jest bardzo cienka. 
Oto jak zapobiec poważnym poparzeniom:

Ochrona przed 
oparzeniami 

Wszyscy na oddziale oparzeń znaleźli się tam z powodu wypadku.  
W ułamku sekundy zmieniło się ich całe życie. 

Mama małego chłopca poparzonego gorącym napojem
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