
t3RAZovA pRHvENc§ pRO D§§I 3-5 tET
Pozor! Děti ve věku 3-5 let jsou značně samostatné, převažují u nich pohybové
dovednosti nad rozumoqf,mi, přeceňují své síly, schopnosti a dovednosti!

V tornto období se rychle roz.ríjejí pohy-bor,é schopnosti ciěti
děti se častc zraní při hře a spcrtu, rra hřištích, častéjscu pády, tcnutí,

otravy (nejvíce.r donácrrosteclr, na zahradách, v parcích a.roiné přírcdě,
galážích, díinách), časté jsou také dopiavní úraz_v

UToNuTÍ

nenechávat děti bez dozoru dospělé osoby ve vodě ani
v blízkosti vody, a to ani děti plavce
domácí bazény oplotit a vodní nádrže (studny, septiky,
jím§z, sudy/kontejnery) bezpečně zak4ýt
používat plovací vesty - zvláště v blízkosti
přírodních vodních ploch
naučit děti plavat co nejdříve

DoPRAvNI
únnzy

,/ nenechávat dítě v autě bez dozoru, zamezit dítěti manipulaci
s ovládacími prv§ auta

,/ nedovolit dětem při jízdě stát mezi sedadly nebo ležet
na zadních sedadlech] neposazovat dítě m]adší rz ]et a menší
15o cm na přední sedadlo

,/ vždy používat vhodný zádržný systém
,/ dveře automobilu - zajistit bezpečnostní pojistkou protí otevření
,/ při nastupování a vystupování z automobilu - používat dveře

na straně chodníku
,/ používat reflexní prv§ - na odrážed]a, koloběž§t, tříkolky, kola,

školní brašny, obIečení dětí
,/ dbát na dobr1/ technic§ stav kol, koloběžeh tříkolek apod.
,/ dítě má jítlet při vnitřní straně'chodníku
,/ přes přechod - má by;t odrážedjo, koloběžka,

tříko]ka, kolo - vždy vedeno!



TERMIcKE
únnzv

,/ regulace teploty vody - termostatické baterie nebo mísicí baterie
a termostat na teplou vodu - max 54'C,/ při vaření otočit držá}cy pánví a nádob směrem ke stěně, opatřit
varnou desku ochranným krytem

,/ zásuvkovou skříňku, která může sloužitjako schůd§
mimo dosah sporáku, horhých věcí

,/ neotvírat horkou troubu v b]ízkosti dítěte
,/ e]ektrické spotřebiče nenechávat zapojené v síti,

kabely mimo dosah dětí
,/ odstranit nádoby s hor§mi tekutinami zv]. olejem z dosahu dětí
,/ zapalovače, zápal§, kamna, zahradní grily, otevřený oheň,

zábavní pyrotechnika - z dosahu dětí

osTATNI
únnzv

zbraně - uchovávat uzamčené, odděleně zbraně a náboje,
vždy nenabité a zajištěné, mimo dosah dětí
garáže, dílny, sklepy - zarnezit dětem přístup

o Úraz dítěte vždy znamerrá zanedbání péče ze strany rodiče, resp. pečující osoby,
a to se všemi právními důsledky!

. Je nezbytné - zajistit dozor dítěte dospělou osobou! Neponechávat dítě pod dozorem
staršího sourozence ěi ltamaráda! Nenechávat děti samotné doma!

. Důležitátelefonníčísla:
záchranná sIužba
Policie
Hasiči
Městská policie
Toxikologické středisko
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o Zásadyresuscitace:
uvolnit dýchací cesty
zahájit resuscitaci pěti vdechy, poté střídat
3o stisknutí hrudníku : z vdechům (3o,z)

o Zásady ošetření ran a popálenin:
očištění a dezinfekce rány, sterilní krytí
chlazení popálenin, opařenin

. Letáky si mŮžete stáhnout na stránkách NKC wwwnkcpu.cz,§#\
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