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LISTA

KONTROLNA

1. Pamiętaj, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym
obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).
2. Zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę, rozpoznaj stan poszkodowanego.
3. Usuń poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając
placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
5. Zapewnij poszkodowanemu spokój, odsuń z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnij
poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Nie lekceważ nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.
7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych
poważnych urazów - bezwzględnie wezwij lekarza (pogotowie ratunkowe).
8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywaj rozpoczętego sztucznego oddychania.
9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej
(tabletki).
11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać
pozycji poszkodowanego.
12. Nie pozostawiaj poszkodowanego bez opieki.

Postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu

Strona 2 z 2

TELEFONY ALARMOWE :
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE,
998 - STRAŻ POŻARNA,
997 - POLICJA.

Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu
1. Przestrzegaj dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu
filmów edukacyjnych.
2. Ucz dzieci przewidywania zagrożeń,.
3. Oceniaj zachowania zagrażające zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych.
4. Ucz zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy quizów.
5. Przedstawiaj skutki niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy na
podstawie filmów.
6. Zapoznaj dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola
gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.
7. Przekazuj dzieciom wiedzę o zdrowym stylu życia.
8. Otaczaj wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,
9. Przewiduj sytuacje niebezpieczne, aby ich unikać
10. Twórz właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
11. Przygotuj i wdrażaj programy profilaktyczne,
12. Opracowuj regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka przedszkolnego,
13. Unikaj sytuacji i miejsc niebezpiecznych.

Notatka służbowa z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego dziecka:


dokładne dane dziecka – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania
oraz grupa, do której uczęszcza dziecko w przedszkolu,



data, godzina zaistniałego wypadku, oraz szczegółowy opis okoliczności w jakich doszło do
zdarzenia,



miejsce, w którym zdarzył się wypadek, rodzaj udzielonej pomocy, oraz jaki wystąpił uraz,



świadkowie zdarzenia, oraz czy opiekun grupy był w miejscu zdarzenia wypadku (jeżeli nie było
podać z jakiego powodu).

