
prace w szczególnie trudnych warunkach, zbyt długi czas pracy lub zajęcia

wykonywane nocą.

Jak uniknąć zagrożeń:

• nie trać nadzoru nad pracującymi dziećmi,

• nie podejmuj żadnej pracy w stanie nietrzeźwym!,

• nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach,

• nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci,

• nie pozwalaj dzieciom pracować na wysokości,

• przed uruchomieniem kombajnu, ciągnika lub innej maszyny upewnij się, że

w odległości co najmniej 50 m nie ma dzieci,

• nie pozwalaj dziecku na obsługę ciągnika i innych maszyn rolniczych,

• nie proś dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami

chemicznymi (np. nawozy, paliwa, rozpuszczalniki),

• nie pozwalaj dzieciom obsługiwać zwierząt o dużej masie ciała (np. bydła,

trzody chlewnej), nie pozwól uczestniczyć im przy załadunku, rozładunku a także

uboju i rozbiorze zwierząt.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NAD WODĄ
Wakacje to nie tylko czas beztroski i relaksu, to także okres w którym odnotowuje się

wiele niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Zagrożeń jest wiele, jednym z nich

jest nieodpowiednie zachowanie nad wodą. Większość utonięć czy też innych

tragedii jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów.

Woda, nawet ta pozornie spokojna, jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz.

Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. Nie pływaj w miejscach gdzie jest

dużo wodorostów, jak również w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura

to 22-25 stopni).

Nie wchodź rozgrzany do wody, przed wejściem do wody ochlap nią klatkę

piersiową, szyję i nogi - unikniesz w ten sposób wstrząsu termicznego.

Nigdy nie pływaj na czczo, jak również po obfitym posiłku zimna woda może

doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka.

Nigdy nie skacz do nieznanej wody - najpierw zbadaj głębokość wody oraz

ukształtowanie dna.

Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.

Zawsze zwracaj uwagę na osoby obok Ciebie, nie spychaj do wody z

pomostów i materacy, nie podtapiaj pływających osób.

Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę.

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, alkohol powoduje zaburzenia zmysłu

równowagi i orientacji!

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS PRAC POLOWYCH

Zalecenie nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące zakazu

i natychmiastowej likwidacji najgorszych form pracy dzieci wart. 3d określa, które

prace mogą zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci:

prace, które narażają dzieci na nadużycia fizyczne, psychiczne i seksualne;

prace pod ziemią, pod wodą, na niebezpiecznych wysokościach i na

zamkniętych przestrzeniach:

prace z niebezpiecznymi maszynami, urządzeniami i narzędziami lub prace

wiążące się z ręcznym przenoszeniem lub transportem ciężkich ładunków;

prace w niezdrowym środowisku, które może narażać dzieci na niebezpieczne

substancje, czynniki, temperatury, poziom hałasu lub wibracje szkodliwe dla ich

zdrowia;

Pamiętaj nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki i nadzoru!
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