
DBAM O BEZPIECZEŃSTWO W DOMU. 
 

Największa liczba przedmiotów będących źródłami 

niebezpieczeństw w domu znajduje się w kuchni.  
 

DETERGENTY 
 

W każdym domu znajdują się różnego rodzaju detergenty.  

Odpowiednio użytkowane, nie powinny zagrażać człowiekowi,  
jednak kontakt z nimi również może zakończyć się oparzeniem.  

Wszelkich środków czystości należy więc dotykać w rękawiczkach 

gumowych. Niebezpieczne jest też przypadkowe połknięcie takich 
środków, ponieważ może prowadzić do groźnych uszkodzeń przewodu 

pokarmowego. Detergenty powinny stać w miejscach niedostępnych 

dla dzieci i być dobrze zakręcone, aby zapobiec przypadkowemu 
oblaniu się niebezpieczną substancją.  
 

 
 

Detergenty stanowią niebezpieczeństwo dla skóry oraz oczu i układu 

pokarmowego człowieka. 
Polecenie: 

Wraz z rodzicami zadbaj o właściwe przechowywanie detergentów  

w Twoim domu. 



OSTRE NARZĘDZIA I SZKŁO 
 

Ostre narzędzia i potłuczone szkło to kolejne niebezpieczne 

przedmioty, na które natkniemy się w domu. Nieroztropne 

posługiwanie się sztućcami lub nieuwaga podczas otwierania puszki 
mogą skutkować skaleczeniami oraz ranami, wymagającymi niekiedy 

założenia szwów. Zbicie szklanki lub talerza może mieć przykre 
konsekwencje w postaci obrażeń ciała, a przypadkowe połknięcie szkła 

może spowodować rozcięcie narządów przewodu pokarmowego. 
 

PAMIĘTAJ! 
 

- Gotując potrawy, używaj specjalnych rękawic kuchennych  

do przenoszenia gorących garnków lub patelni. 
- Uważaj, aby do rozgrzanego oleju nie dostała się woda. 

- Pozbieraj potłuczone szkło, zamieć podłogę w całym pomieszczeniu. 
- Domowe urządzenia używaj zgodnie z instrukcją obsługi. 

- Kuchnię, a zwłaszcza podłogę zawsze utrzymuj w czystości. 
- Dobrze zakręcaj detergenty, chowaj w miejscach niedostępnych  

dla dzieci i stosując je zakładaj lateksowe rękawiczki. 
- Urządzenia elektryczne trzymaj z daleka od wody. 

  

 
 

Tych zagrożeń możesz uniknąć, stosując się do powyższych zasad.  



W pozostałych częściach domu lub mieszkania niebezpieczeństwo 

mogą stanowić: 

 
- uszkodzone przewody elektryczne oraz wyrwane lub poluzowane 

gniazdka wtykowe – kontakt z nimi może skutkować porażeniem; 

 
- mokre podłogi, szczególnie w łazience, gdzie upadek na twarde 

kafelki lub wannę może mieć przykre skutki; 

 
- schody, nieroztropne poruszanie się po nich może być przyczyną 

urazów, takich jak zwichnięcia, skręcenia lub złamania; 

 
- otwarte okna, przez które można wypaść; 

 
- ciężkie przedmioty ustawione wysoko. 

 

Tekst źródłowy, zdjęcie i grafika pochodzą z linku: 
 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/D10kekQGG 

 

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO  

W CZASIE WAKACJI! 
 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/D10kekQGG

