
Şişedeki sütün sıcaklığını herzaman 
kontrol edin.

Sıcak su torbalarını ve kiraz çekirdeği 
yastıklarını çocuğunuzla birlikte DEĞİL, 
ÖNCE yatağa koyun.

1. Açık ateşlerde tablet çıra kullanın
2.  Çocukların açık ateşlere yaklaşmasına 

veya yakınında topla oynamasına izin 
VERMEYİN. 

Yanık varsa:
1.  Yanık bölgeyi en az 20 dakika ılık suyun
     altında tutun. 
2. Acil çağrı merkezine haber verin. 112’yi arayın.

Tavsiyeler:
1. Yanıkların üzerine ASLA bir şey sürmeyin.  
2. Yarayı plastik streç film ile kapatın.  
3. Mümkünse, bebek bezini çıkartın.  
4. Bir battaniye ile bebeğinizi sıcak tutun.
5. Mümkünse çocuğunuzu oturur pozisyonda taşıyın.

1. Yeterince duman dedektörü yerleştirin
2.  Tüm prizlerde priz koruyucu kullanın.  

çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

Evde yangın çıkması durumunda:
1.  Çocuklarınızla birlikte itfaiyenin  

görebileceği güvenli bir yere kaçın.
2. Acil çağrı merkezine haber verin.  
    112’yi arayın.

YANIKLARA KARŞI 
ALINABILECEK 

ÖNLEMLER 
ÇOCUKLARDA YANIK KAZALARINA 
KARŞI EVDE ALINACAK ÖNLEMLER 

Bu broşür ücretsiz olarak Felemenkçe,  
Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe, Farsca  
ve Arapçada mevcuttur. Temin etmek için  
Helpbrandwondenkids.ml@telenet.be adresine 
e-posta veya telefon numarası: 0495/188543 
yoluyla başvurabilirsiniz.

Bu kazaların önlenmesi ve alınması 
gereken tedbirleri ebeveynlerine anlatmak 
için Help Brandwondens Kids ve vzw 
Stichting Brandwonden ile birlikte bu broşür 
düzenlenmistir.
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Help Brandwonden Kids vzw
Oude Molenstraat 117, 2400 Mol
OR.: 0889-308-272
RPR.: Antwerpen
www.helpbrandwondenkids.be
FB: HBK Help Brandwonden Kids VZW
INSTAGRAM: hbk_vzw



Çocukları mutfaktan uzak tutun. Yemek 
pişirirken kesinlikle kucağınıza  ALMAYIN.

1. Masa örtüsü DEĞİL, servis altlıkları kullanın.
2.  Sıcak içecekleri ve tencereleri masanın 

ortasına yerleştirin.
3.  Yerken veya içerken çocuğunuzu  

kucağınıza. ALMAYIN mama sandelyesine 
veya sandalyeye otutturun.

1.  Etrafta çocuklar varken çakmak, yanan 
mum ve çay ışıkları KULLANMAYIN.

2.  Sobanızı veya şöminenizi bir çitle  
koruyun.

1. Ocağın arka pişirme gözlerini kullanın. 
2.  Tavaların kulplarını yana veya arkaya 

gelecek şekilde yerleştirin.

1.  Çocuklar Temizlik ürünlerine  
ulaşmamalıdır

2.  Çocuğunuzu ASLA banyoda yalnız 
bırakmayın.

1.  Küveti önce soğuk su ile doldurup, daha 
sonra ılınana kadar sıcak su ekleyin 
Suyun sıcaklığını mutlaka kontrol edin.  
(37.5°C)

2. Banyo yaparken hiçbir fişi prize takmayın.

1.  Yerdeki bir kablo emekleyen bir çocuk 
için tehlikelidir. 

2. Uzatma kabloları kullanmayın.
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1. Fritözü yalnızca soğukken hareket ettirin.  
2. Evde yangın battaniyesi bulundurun.
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