POŽARNA VARNOST
IN PROSTI ČAS
Prosti čas lahko preživljate doma ali v naravi, na počitnicah in
potovanjih … Pomembno pa je, da vedno poskrbite za varnost.
Ali poznate ukrepe, s katerimi lahko preprečite nastanek požara?

Če imate piknik v naravi,
pomagaj staršem obdati kurišče
z negorljivim materialom.
Pojdi 3 polja naprej.

Če kampirate, pomagaj staršem odstraniti
iglice, suho travo, storže in podobno pred
šotorom, počitniško prikolico ali avtodomom.
V primeru požara to lahko zagori.
Vrni se 3 polja nazaj.

Za igro potrebujete igralne fgurice in kocko. S soigralci izmenično
mečete kocko. Ko pridete na označeno polje, preberite besedilo in
upoštevajte navodila. Zmaga igralec, ki prvi pride na cilj.

Če dopustujete v hotelu ali
apartmaju, se skupaj s starši seznanite
s hišnim redom, z načrtom evakuacije
in navodili, kaj storiti ob požaru.
6 polj naprej.

Preden zapustite dom, skupaj s starši
preverite, ali ste ugasnili in iz omrežja
izklopili električne aparate (likalnik, televizor,
računalnik in podobno) in ugasnili luči.
Še enkrat vrzi kocko.

Skupaj s starši se
prepričajte, da je ogenj v kaminu
ali peči popolnoma ugasnil.
Pojdi 3 polja naprej.

Pri zabavah doma
pomagaj staršem okrasiti
prostor z okraski, ki naj bodo
narejeni iz težje gorljivih snovi.
1 x ne mečeš kocke.

Pred odhodom na počitnice
v tujino naj se starši pozanimajo, na
katero številko lahko pokličejo gasilce
ali druge reševalne službe, če bi jih
potrebovali. O tem se seznani tudi ti.
Pojdi 6 polj naprej.

Okoli okrašene novoletne
jelke ne skači in se ji ne približuj
z gorečimi svečami in kresničkami.
1 x ne mečeš kocke.

Na številko za klic v sili 112
lahko kadarkoli (24 ur na dan,
vse dni v letu) brezplačno pokličeš,
če potrebuješ pomoč reševalcev.
Skoči na cilj.
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