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Пустощі з вогнем призводить до дуже сумних наслідків. Діти, залишившись вдома самі
без нагляду дорослих, шукають собі заняття. Попавші на очі сірники стають причиною
пожежі. Бажання поекспериментувати шляхом підпалу різних матеріалів, відсутність
навичок поводження з сірниками призводить, як правило, до сумних наслідків, як для
самих дітей, так і для оточуючих.

Часто, наслідуючи старшим, діти починають курити, ховаючись від батьків і вчителів, не
загашена сигарета при цьому стає причиною пожежі. Трагічні випадки наочно доводять:
головна причина загибелі дітей на пожежі криється в їх невмінні діяти в критичних
ситуаціях. Під час пожежі у маленьких дітей спрацьовує підсвідомий інстинкт: дитина
намагається до чогось притиснутися, кудись сховатися, шукає уявний притулок - під
ліжком, столом тощо. Там його біда і наздоганяє.

Так, 17 вересня 2015 року о 9 годині 40 хвилин виникла пожежа в індивідуальному
житловому будинку №36 по вул.Леніна в с.Петрівське Волноваського району Донецької
області. В цьому будинку мешкала неповна багатодітна сім’я у складі матері, Коваленко
Зінаїди Анатоліївни (1986 року народження, інваліда ІІ групи) та чотирьох неповнолітніх
дітей. В день виникнення пожежі в будинку на одинці залишилась одна дитина,
Коваленко Леонід Герасимович, 2010 року народження. Напередодні сусіди бачили, як
він разом з іншими дітьми бавився з сірниками та намагався розпалити вогнище на
подвір’ї свого житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено
меблі і особисті речі. Орієнтовний прямий збиток від пожежі склав 3500 (три тисячі
п’ятсот) гривень. Внаслідок пожежі загинула дитина Коваленко Леонід Герасимович.
Вірогідною причиною пожежі стали пустощі з вогнем загиблої дитини.
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Що потрібно робити для того, щоб уникнути пожежі від дитячої пустощі з вогнем:

• розповідайте дітям про безпечну поведінку;

• будьте прикладом у всіх ситуаціях, пов'язаних з дотриманням правил пожежної
безпеки;

• не залишайте сірники в доступному для дітей місці;

• Не доручайте дітям розпалювати печі, газові плити, самостійно включати
електропобутові прилади;

• стежте, щоб діти не розпалювали багаття;

• йдучи з дому, не залишайте малолітніх дітей без нагляду дорослих;

• організуйте дитині цікаве дозвілля.

Навчіть дитину правильним діям при пожежі:

1. При виявленні пожежі або ознаки горіння (задимлення, підвищеної температури,
запаху гару і т.п.) дитина будь-якого віку повинна негайно залишити приміщення.

2. Повідомити про пожежу дорослим або в пожежну охорону за єдиним телефоном

2/3

Пустощі дітей з вогнем
Автор: Анна
14.12.2015 12:03

порятунку «101».

Почуття небезпеки, що виходить від вогню, дитині потрібно прищеплювати з раннього
дитинства. Як кажуть: «Заборонений плід солодкий!», тому корисніше пояснити ще раз
дитині про небезпеку, що притаїлася в коробці сірників, запальничці, ніж просто сказати:
«Не можна!».

Дуже важливо, щоб діти запам'ятали ці поради. Особистим прикладом вчіть, дітей
дотриманню правил пожежної безпеки. Тільки великою турботою про наших дітей ми
зможемо попередити пожежі від дитячої пустощі з вогнем, зберегти свій будинок, майно і
найдорожче - життя дитини.
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