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               Ένωςη Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικήσ  

 

Ατιεοώρςε υοόμξ και από δχμάςιξ ρε δχμάςιξ 
ελέγνςε αμ είμαι αρταλέπ  για μα παίζει και μα 

ενεοεσμά ςξ παιδί ραπ 

Τρεκάοεςε ςξ ΝΑΙ μόμξ αμ ασςό είμαι κάςι πξσ ήδη ςξ έυεςε κάμει 

ρςξ ρπίςι ραπ. 

Τρεκάοεςε ςξ ΟΧΙ αμ ασςό είμαι κάςι πξσ ποόκειςαι μα κάμεςε ρςξ 

ρπίςι ραπ. 

Διαγοάφςε ςξ  αμ ασςό δεμ σπάουει ρςξ ρπίςι ραπ. 

  

Από πξύ μα αουίρχ; 

Δλέγνςε έμα δχμάςιξ ςημ ημέοα ή ςημ εβδξμάδα κάθε τξοά. 

Ατιεοώρςε λίγα λεπςά πξσ και πξσ για μα δείςε ςημ λίρςα, και ςξ 

ρπίςι ραπ ρύμςξμα θα γίμει αρταλέπ. Κάμςε ςιπ αλλαγέπ αμέρχπ 

μεςά ςξμ έλεγυξ, ώρςε μα μημ ςξ νευάρεςε. 

  

Τι ρημαίμει  δεμ μπξοεί μα ςξ τθάρει; 

Σημαίμει όςι κάπξιξ παιδί είμαι αδύμαςξμ μα τθάρει ασςό ςξ 

αμςικείμεμξ. 

Έςρι αμ ςξ παιδί ραπ μπξοεί μα ρςέκεςαι, «δεμ μπξοεί μα ςξ τςάρει» 

ρημαίμει όςι δεμ μπξοεί μα αγγίνει κάςι εμώ ρςέκεςαι και έυει 

ςεμςώρει ςα υέοια και ςα πόδια ςξσ για μα ςξ τθάρει. 

Για ςα παιδιά πξσ ςξσπ αοέρει μα ρκαοταλώμξσμ ρημαίμει όςι δεμ 

μπξοξύμ μα τςάρξσμ ςξ αμςικείμεμξ έυξμςαπ ρκαοταλώρει ρε 

καμαπέδεπ ή άλλα έπιπλα. 

  

Καςέβηκα ρςξ ύφξπ ςξσ παιδιξύ μξσ, για μα ελέγνχ ξςιδήπξςε 

μπξοεί μα ςξ βλάφει. 

    Τι ρημαίμει καςέβηκα ρςξ ύφξπ ςξσ παιδιξύ μξσ; 

Σημαίμει ξςιδήπξςε ςξ παιδί ραπ βλέπει ή μπξοεί μα αγγίνει, για ςξ 

ύφξπ πξσ έυει. 
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Για μα ελέγνεςε αμ κάςι μπξοεί μα βλάφει ςξ παιδί ραπ ρςξ ύφξπ 

ςξσ, ναπλώρςε ρςξ πάςχμα για μα δείςε ςι μπξοεί μα δει ή μα 

πιάρει. 

Κξιςάνςε για κξσμπιά κάςχ από ςα κοεβάςια ή για πλαρςικά 

καπάκια ή κξμμάςια από κάπξιξ μπξσκάλι γύοχ ή κάςχ από ςξ 

φσγείξ, πξσ θα μπξοξύραμ μα ποξκαλέρξσμ πμιγμό. 

Θσμηθείςε όςι ςα παιδικά υέοια μπξοξύμ μα τθάρξσμ ρε μέοη πξσ 

ςα δικά ραπ υέοια ρσμήθχπ δεμ μπξοξύμ.  

Μεςά καθίρςε ρςξ πάςχμα και δείςε πχπ ταίμεςαι ξ κόρμξπ με ςα 

μάςια ςξσ παιδιξύ ραπ. 
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Σαλόνι 

Τξπξθέςηρα όλα ςα τχςιρςικά πξσ είμαι ρςξ πάςχμα πίρχ από 

ρςαθεοά έπιπλα πυ καμαπέδεπ ώρςε μα ποξτσλάνχ ςξ παιδί μξσ μα 

αμαπξδξγσοίρει ςξ τχςιρςικό.  

Τξπξθέςηρα έμα ποξρςαςεσςικό μποξρςά από ςημ ερςία ςζακιξύ ή 

ςημ ρόμπα. Αμ ςξ ποξρςαςεσςικό μποξρςά από ςξ ςζάκι είμαι κάπξιξ 

κούρςαλλξ αμάφςε ςξ ςζάκι ραπ ςιπ βοαδιμέπ ώοεπ, έςρι ώρςε ςξ 

κούρςαλλξ μα έυει αοκεςό υοόμξ μα κοσώρει. Με ςξμ ςοόπξ ασςό  ςξ 

παιδί ραπ δεμ θα καεί αμ αγγίνει ςξ κούρςαλλξ.   

Κοαςώ τσλαγμέμα όλα ςα εογαλεία για ςξ ςζάκι ή ςξ μπάομπεκιξσ 

ρε μια κλειδχμέμη μςξσλάπα ή ρε έμα δχμάςιξ πξσ δεμ έυξσμ 

ποόρβαρη ςα παιδιά (πυ ςξ σπόγειξ).   

Σςεοέχρα ςιπ μςξσλάπεπ και ςα οάτια με ρςηοίγμαςα ή γχμίεπ πξσ 

βίδχρα  ρςξσπ ςξίυξσπ.  

Αμ έυχ κξσμιρςή καοέκλα ή λίκμξ και μχοά παιδιά ρςξ ρπίςι, 

ςημ έκοσφα ρςημ απξθήκη ή ρςξ σπόγειξ έςρι ώρςε μα απξτύγχ 

μα ςοασμαςιρςξύμ  ςα δάυςσλα ςχμ υεοιώμ ή ςχμ πξδιώμ ςξσ μικοξύ 

παιδιξύ μξσ αμ  πιαρςξύμ αμάμερα ρςξ νύλξ και ρςξ πάςχμα.   

Έβαλα ποξρςαςεσςικέπ γχμίεπ ρε κάθε έπιπλξ με μσςεοά ή κξτςεοά 

μέοη.   

Έβαλα όλα ςα κεοιά ρε κηοξπήγια και ρε μέοξπ πξσ «δεμ μπξοξύμ 

μα τςάρξσμ» ςα παιδιά, μακοιά από κξσοςίμεπ, καπέλα από 

τχςιρςικά ή ξςιδήπξςε άλλξ εύτλεκςξ σλικό.   

Έκξφα ςξ τσςίλι ςχμ κεοιώμ κξμςό έςρι ώρςε μα απξτύγχ ςημ 

φηλή τλόγα.   

Πξςέ δεμ ατήμχ αμαμμέμα κεοιά ρε έμα δχμάςιξ μα καίμε μόμα 

ςξσπ υχοίπ μα σπάουει κάπξιξ άςξμξ μέρα.   
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Έυχ καλύφει με μεμβοάμεπ αρταλείαπ  ςα υαμηλόςεοα ρημεία ρςιπ 

γσάλιμεπ πόοςεπ και ςα παοάθσοα.  

Έυχ πάμςξςε μια καρέςα μέρα ρςξ video και δεμ επιςοέπχ ρςα 

παιδιά μα ςξ αγγίζξσμ.  

Μπάνια και WC 
 
Κλείδχρα όλα ςα τάομακα, ςα καλλσμςικά και ςα καθαοιρςικά ςξσ 

ρπιςιξύ ρε έμα δοξρεοό και νηοό μέοξπ. Η ζέρςη και η σγοαρία 

μπξοεί μα αυοηρςεύρξσμ ςα τάομακα. Ασςό ρημαίμει όςι ςξ μπάμιξ 

δεμ είμαι ςξ καλύςεοξ μέοξπ για μα ςα απξθηκεύρξσμε.  

Πέςανα όλα ςα ληγμέμα και άυοηρςα τάομακα από ςξ ταομακείξ 

μξσ. 

Φσλάχ πάμςξςε ςα τάομακα και ςα καθαοιρςικά ρςα αουικά ςξσπ 

μπξσκάλια.  

Κλείδχρα ή ςξπξθέςηρα εκεί πξσ δεμ μπξοξύμ μα τςάρξσμ ςα 

παιδιά,  όλα ςα αιυμηοά αμςικείμεμα όπχπ φαλίδια, νσοάτια, 

ξμσυξκόπςεπ, λίμεπ μσυιώμ και νσοιρςικέπ μηυαμέπ.  

Έυχ ελέγνει  ςα ρςηοίγμαςα για ςιπ πεςρέςεπ όςι είμαι ρςαθεοά 

ρςεοεχμέμα ρςξμ ςξίυξ.   

Πξςέ δεμ ατήμχ καμέμα από ςα παιδιά μα κοεμιέςαι από ςα 

ρςηοίγμαςα για ςιπ πεςρέςεπ.   

Τξπξθέςηρα αμςιγλιρςοικό υαλί ρςξ πάςχμα μποξρςά από ςημ 

μπαμιέοα ή ςημ μςξσζιέοα.   

Πξςέ δεμ ατήμχ μόμξ ςξσ έμα παιδί ρςημ μπαμιέοα όρξ μέρα 

σπάουει ακόμα μεοό.   
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Κάθε τξοά ποιμ ςξ μπάμιξ ελέγυχ ςημ θεομξκοαρία ςξσ μεοξύ 

ώρςε μα βεβαιχθώ όςι δεμ είμαι κασςό.   

Δεμ υοηριμξπξιώ αμςιρηπςικά ή απξρμηςικά πξσ ρςεοεώμξμςαι ρςημ 

λεκάμη ςηπ ςξσαλέςαπ.   

Κοαςώ ςξ καπάκι ρςηπ ςξσαλέςαπ κλειρςό όςαμ μέρα ρςξ μπάμιξ 

σπάουξσμ παιδιά πξσ μπξοεί μα πέρξσμ μέρα, μα παίνξσμ ή μα 

πιξσμ ςξ μεοό ή μα βάλξσμ ςα παιυμίδια ςξσπ μέρα.   

Όλξι ρςξ ρπίςι κλείμξσμε ςημ πόοςα ςηπ ςξσαλέςαπ όςαμ ασςή δεμ 

υοηριμξπξιείςαι, έςρι ώρςε μα ποξτσλάνξσμε ςα παιδιά μα παίνξσμ 

μέρα.   

Χαμήλχρα ςξμ θεομξρςάςη ςξσ θεομξρίτχμα ρςξσπ 42oC. 

 

Κρεβατοκάμαρες 

Φσλάνςε ςα βιβλία ςξσπ ρε υαμηλά μέοη ώρςε μα ςα τςάμξσμ 

εύκξλα. Αμ ςα βιβλία είμαι  πξλύ φηλά είςε είμαι βαοιά είςε 
ελατοιά μπξοξύμ μα βλάφξσμ ςξ ίδιξ έμα παιδί αμ ρςημ 

ποξρπάθεια ςξσ μα ςα πιάρει  πέρξσμ από έμα οάτι ή ςξ 
ςοαπέζι. 

Πάμςξςε μα έυεςε βιβλία γύοχ από ςξ παιδί ραπ. Ασςό θα ςα 

βξηθήρει μα αμαπςύνξσμ μια αγάπη για ςξ βιβλίξ και ςξ 
διάβαρμα ρε πξλύ μεαοή ηλικία. 

Έυχ ελέγνει ςα κάγκελα από ςημ κξύμια ςξσ μχοξύ μξσ. Δεμ 

σπάουξσμ υαλαοά, ρπαρμέμα ή και μέοη πξσ λείπξσμ.   

Έυχ πάμςξςε ςα πλαψμά κάγκελα ςξσ κοεβαςιξύ ςξσ αμεβαρμέμα 

ρςξ μεγαλύςεοξ ύφξπ ςξσπ.   
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Έβγαλα ένχ από ςημ κξύμια ςξσ μανιλάοια, πάμπεο και υμξσδχςά 

ζχάκια ή άλλα παιυμίδια, πξσ μπξοεί μα παςήρει επάμχ ςξσπ και μα 

ρκαοταλώρει ςα κάγκελα.   

Καςέβαρα ςξ ρςοώμα ρςημ υαμηλόςεοη θέρη ςξσ, έςρι πξσ μα μημ 

μπξοεί μα ρκαοταλώρει ρςα κάγκελα.   

Τξ ρςοώμα έυει ςαιοιάνει ρςξ κοεβάςι ςξσ.  Όςαμ ρποώυμχ ςξ 

ρςοώμα πάμχ ή κάςχ, δενιά ή αοιρςεοά,  ςξ κεμό πξσ 

δημιξσογείςαι  δεμ είμαι μεγαλύςεοξ από 3 εκαςξρςά.   

Έβγαλα όλα ςα κοεμαρςά παιυμίδια  από ςα κάγκελα ςηπ κξύμιαπ, 

μόλιπ ςξ παιδί μξσ έγιμε ικαμό μα ςα τςάμει.   

Δεμ έυχ ςξπξθεςήρει ςξ κοεβάςι ςξσ παιδιξύ μξσ κάςχ από έμα 

παοάθσοξ.   

Έυχ μαζέφει ή βγάλει ςα κξοδόμια από ςιπ κξσοςίμεπ ή ςα ρςόοια 

ρςα παοάθσοα, έςρι πξσ ςξ παιδί μξσ μα μημ μπξοεί μα ςα τςάρει.   

Έυχ βγάλει ςα κάδοα και ςα οάτια από ςξμ ςξίυξ πάμχ από ςξ 

κοεβάςι ςξσ παιδιξύ μξσ, έςρι ώρςε  μα μημ πέρξσμ πάμχ ςξσ ςημ 

ώοα πξσ παίζει ή κξιμάςαι.   

Έυχ επιςοέφει ρςξ παιδί μξσ πξσ είμαι 6 εςώμ και πάμχ μα 

ρκαοταλώμει και μα κξιμάςαι ρςημ κξοστή ςξσ διώοξτξσ 

κοεβαςιξύ πξσ κξιμξύμςαι ςα δύξ παιδιά μξσ.   

Πξςέ δεμ ατήμχ μόμξ ςξσ ςξ παιδί μξσ ρςημ αλλανιέοα.   

Επιςοέπχ ρςα παιδιά μξσ μα παίζξσμ μόμξ με παιυμίδια πξσ είμαι 

καςάλληλα για ςημ ηλικία ςξσπ.   

Απξθηκεύχ ςα παιυμίδια ςξσπ ρε υαμηλά οάτια ή ρε ελατοιά 

κξσςιά πξσ δεμ έυξσμ καπάκι. Αμ σπάουει καπάκι βεβαιχθείςε όςι 

σπάουξσμ αμξίγμαςα αεοιρμξύ ρε μία ή δύξ πλεσοέπ ςξσ κξσςιξύ.   
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Διδάνςε ρςα παιδιά όλχμ ςχμ ηλικιώμ μα μαζεύξσμ ςα παιυμίδια 

μεςά ςξ παιυμίδι  ςξσπ. Θα ποξτσλάνεςε έςρι ςα ίδια αλλά και 
εράπ ςξσπ μεγάλξσπ από ςξ μα παςήρεςε έμα από ςα παιυμίδια 

και μα πέρεςε. 

Επίρηπ ςα βξηθάςε μα μάθξσμ  ςημ ςανιμόμηρη με ςα υοώμαςα, 
ςα ρυήμαςα, ςξ μέρα/ένχ, ςξ αμξίγχ/κλείμχ και ρε 

μεγαλύςεοα παιδιά ςημ αμεναοςηρία και ςημ σπεσθσμόςηςα. 

 

Κοσδίνα 

Για μα κοαςήρεςε ςα παιδιά μακοιά από ςξμ τξύομξ ή ςημ 

ρόμπα υοηριμξπξιείρςε υαοςξςαιμία για μα ρημαδέφεςε 
ςξμ  υώοξ ρςξ πάςχμα πξσ είμαι 40-50 εκαςξρςά μποξρςά και 

γύοχ από ςξμ τξύομξ ή ςημ ρόμπα. Μάθεςε ρςα παιδιά ραπ μα 
μημ πεομξύμ ςημ διαυχοιρςική ασςή γοαμμή πξσ είμαι μόμξ για 

ςξσπ μεγάλξσπ. 

  

Φσλάχ όλα ςα αιυμηοά αμςικείμεμα όπχπ μαυαίοια, λεπίδεπ από 

μπλέμςεο, φαλίδια, τύλλα αλξσμιμίξσ με αιυμηοέπ άκοεπ κλπ 

αθέαςα από ςα παιδιά ή κλειδχμέμα ώρςε μα μημ μπξοξύμ μα ςα 

τθάρξσμ.   

Φσλάχ ςξ αλκξόλ, ςα ςριγάοα και ςξσπ αμαπςήοεπ ρε μέοξπ πξσ 

δεμ μπξοξύμ μα τθάρξσμ ςα παιδιά.   

Τξπξθέςηρα όλα ςα βαοιά αμςικείμεμα όπχπ καςραοόλεπ, ςηγάμια 

κλπ ρςα πιξ υαμηλά μςξσλάπια ή ρσοςάοια ςηπ κξσζίμαπ μξσ.   

Ηλεκςοικέπ ρσρκεσέπ πξσ δεμ υοηριμξπξιξύμςαι ςιπ βγάζχ από 

ςημ ποίζα και τοξμςίζχ έςρι ώρςε ςξ καλώδιξ μα είμαι αθέαςξ από 

ςα παιδιά.   

Αμ απξθηκεύχ πλαρςικέπ ρακξύλεπ, ςιπ δέμχ με έμα υαλαοό 

κόμπξ εμώ ςιπ απξθηκεύχ έςρι πξσ μα είμαι αδύμαςξμ για έμα παιδί 

μα ςιπ βάλει ρςξ κετάλι ςξσ.  
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Δεμ υοηριμξπξιώ ςοαπεζξμάμςηλα έςρι ώρςε ςα παιδιά μα μημ 

μπξοξύμ μα ςοαβήνξσμ διάτξοα αμςικείμεμα πξσ είμαι επάμχ ρςξ 

ςοαπέζι και μα πέρξσμ επάμχ ςξσπ.   

Κάθε τξοά πξσ μαγειοεύχ βάζχ ςα υεοξύλια από ςιπ καςραοόλεπ 

και ςα ςηγάμια μα «βλέπξσμ» ποξπ ςα μέρα. Ποξτσλάγχ έςρι ςξ 

παιδί μξσ μα ςοαβήνει ςξ ρκεύξπ και ςξ κασςό πεοιευόμεμξ μα πέρει 

επάμχ ςξσ.   

Εμώ μαγειοεύχ ποώςα υοηριμξπξιώ ςιπ πίρχ ερςίεπ ςξσ τξύομξσ, 

και όςαμ δεμ με τςάμξσμ ςόςε αουίζχ μα υοηριμξπξιώ ςιπ 

μποξρςιμέπ.   

Κοαςάχ ςξ καπάκι ςξσ ρκξσπιδξςεμεκέ κλειρςό και κλειδχμέμξ. 

Αμ δεμ κλειδώμει κοαςώ  ςξμ ρκξσπιδξςεμεκέ ρε έμα κλειδχμέμξ 

μςξσλάπι.   

Απξθηκεύχ ςα καθαοιρςικά και ςα δηληςηοιώδη υημικά ρε έμα 

κλειδχμέμξ μςξσλάπι ποξςιμόςεοξ εκςόπ ςξσ ρπιςιξύ.   

Τξπξθέςηρα πσοξρβερςήοα ρε κάπξιξ από ςξσπ ςξίυξσπ ςηπ 

κξσζίμαπ και είμαι πάμςξςε ελεγμέμξπ και έςξιμξπ για υοήρη.   

Όλξι ρςξ ρπίςι μαπ υοηριμξπξιξύμ ρκαλάκι για μα πιάρξσμ έμα 

αμςικείμεμξ πξσ είμαι ρε κάπξιξ από ςα φηλά οάτια.   

Για ςα μχοά παιδιά μξσ πάμςξςε ρτίγγχ καλά ςξσπ ιμάμςεπ  από ςξ 

οιλάν ή ςξ φηλό καθιρμαςάκι ςηπ κξσζίμαπ ώρςε μα ςξ ποξρςαςέφχ 

από ςσυόμ πςώρη.   

Πάμςξςε ελέγυχ ςημ θεομξκοαρία ςξσ ταγηςξύ ή ςξσ σγοξύ ποιμ 

μα ςξ δώρχ ρςξ μχοό μξσ. Σιγξσοεύξμαι έςρι όςι δεμ θα ςξσ 

ποξκαλέρχ εγκαύμαςα όςαμ ςοώει ή πίμει.   
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Σκάλες και διάδρομοι 
 

Πξςέ δεμ ατήμχ ςξ παιδί μξσ αμ είμαι κάςχ από δύξ εςώμ  μα 

αμεβαίμει ή μα καςεβαίμει ρκαλιά υχοίπ μα είμαι κάπξιξπ εμήλικαπ 

μαζί ςξσ. Τα μχοά ρςημ ηλικία ασςή μόλιπ έυξσμ αουίρει μα 

μαθαίμξσμ πώπ μα ιρξοοξπξύμ και υοηριμξπξιξύμ για ςξμ ρκξπό 

ασςό όλξσπ ςξσπ μύεπ ςξσπ. Ασςό ρημαίμει όςι πέτςξσμ πξλύ ρσυμά. 

Ασςή η αρςάθεια κάμει ςιπ ρκάλεπ μια πξλύ επικίμδσμη πεοιξυή για 

ασςά.   

Έυχ ελέγνει όλα ςα τώςα και ςξσπ διακόπςεπ  ρςξσπ διαδοόμξσπ 

και ςιπ ρκάλεπ ςξσ ρπιςιξύ μξσ και διαπίρςχρα όςι λειςξσογξύμ και 

αμάβξσμ καλά.   

Έβαλα έμα τχπ μύυςαπ ρςξσπ διαδοόμξσπ και ςιπ ρκάλεπ.   

Απξμάκοσμα από ςιπ ρκάλεπ όλα ςα αμςικείμεμα πξσ κάπξιξπ 

μπξοεί μα ρκξμςάφει επάμχ ςξσπ.   

Έυχ ελέγνει ςα υαλιά, ςιπ μξκέςεπ, ςιπ κξσοελξύδεπ και ςα 

υαλάκια, για μα ριγξσοεσςώ όςι είμαι ρςαθεοά ρςεοεχμέμα ρςξ 

πάςχμα και δεμ γλιρςοξύμ.   

Αμ έυχ υαλί ή μξκέςα ρςημ ρκάλα έυχ ριγξσοεσςεί όςι αουίζει ρςξ 

πάςχμα ποιμ από ποώςξ ρκαλξπάςι και ςελειώμει ρςξ πάςχμα μεςά 

από ςξ ςελεσςαίξ ρκαλξπάςι.   

Έυχ εγκαςαρςήρει αμιυμεσςή καπμξύ ρε όλξσπ ςξσπ ξοότξσπ ςξσ 

ρπιςιξύ μξσ.   

Έυχ αλλάνει ςιπ μπαςαοίεπ ρςξσπ αμιυμεσςέπ καπμξύ μέρα ρςξ 

ςελεσςαίξ ενάμημξ.   

Έυχ εγκαςαρςήρει έμαμ αμιυμεσςή μξμξνειδίξσ ςξσ άμθοακξπ ρε 

κάθε όοξτξ ςξσ ρπιςιξύ μξσ.   
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Αμ ςα παιδιά μξσ είμαι ηλικίαπ κάςχ ςχμ δύξ εςώμ έυχ 

εγκαςαρςήρει πξοςάκι αρταλείαπ ρςημ κξοστή και ςημ βάρη ςηπ 

ρκάλαπ ώρςε μα ςα ποξρςαςέφχ μα καςεβαίμξσμ ή μα αμεβαίμξσμ 

μόμα ςξσπ ςημ ρκάλα και για μα μημ πέρξσμ.   

Πάμςξςε είμαι ρίγξσοξπ/η όςι ξι πόοςεπ αρταλείαπ είμαι κλειρςέπ.   

Έβγαλα όλα ςα πξοςάκια αρταλείαπ μόλιπ ςξ παιδί μξσ έγιμε δύξ 

εςώμ ή αμέρχπ μεςά πξσ άουιρε μα ποξρπαθεί μα πηδήνει πάμχ από 

ασςά. 

Μπαλκόνια – Ασλή 

Τξπξθέςηρα κάγκελα αρταλείαπ ή ποξρςαςεσςικό ρςιπ βεοάμςεπ 

ςξσ ρπιςιξύ.   

Έβγαλα από ςξ μπαλκόμι μξσ όλα ςα δηληςηοιώδη τσςά.   

Δεμ ατήμχ υχοίπ επίβλεφη ςξ παιδί ρςξ μπαλκόμι.   

Έβαλα κιγκλίδχμα ρςημ ασλή και κοαςώ πάμςξςε κλειρςή ςημ 

ενώπξοςα.   

 

Γενικά 

Αταίοερα από ςξ πεοιβάλλξμ ξςιδήπξςε μπξοεί μα ποξκαλέρει 

πμιγμό ρςξ παιδί μξσ, όπχπ κξσμπιά, μξμίρμαςα, ρσμδεςήοεπ, μικοά 

παιυμίδια, ρςατύλια, ρςατίδεπ, ρκληοά  ζαυαοχςά,  νηοξύπ 

καοπξύπ,  και καπάκια από μπξσκάλια.   

  

Απξμάκοσμα μέρα από ςξ ρπίςι, ώρςε μα μημ μπξοεί μα ςα τςάρει 

ςξ παιδί μξσ, όλα ςα δηληςηοιώδη τσςά.   
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Σςεοέχρα και βίδχρα ρςξμ ςξίυξ και ρςξ πάςχμα, όλα ςα βαοιά 

και φηλά έπιπλα, όπχπ βιβλιξθήκεπ, ρσοςαοιέοεπ και άλλα, με 

γχμιέπ ώρςε μα μημ μπξοξύμ μα αμαςοαπξύμ.   

 

Τξπξθέςηρα όλα ςα βαοιά αμςικείμεμα ρςα υαμηλόςεοα οάτια και 

ςα ελατοιά ρςα σφηλόςεοα.   

  

Κάλσφα ςιπ ποίζεπ με ειδικά καπάκια ρε όλξ ςξ ρπίςι.   

  

Αταίοερα τιπ  πξσ έυχ ρσμδέρει ρε πξλύμποιζα έςρι ώρςε μα 

απξτεσυθεί σπεοτόοςχρη ςξσ ηλεκςοικξύ κσκλώμαςξπ με 

απξςέλερμα πιθαμή πσοκαγιά.   

  

Έλεγνα όλα ςα ηλεκςοικά καλώδια καθώπ και ςιπ μπαλαμςέζεπ και 

πέςανα όλα εκείμα πξσ ςξ πλαρςικό ςξσπ είμαι τθαομέμξ, ρκληοό ή 

κοακελαοιρμέμξ.   

  

Έβαλα ρε ρημείξ πξσ δεμ μπξοξύμ ςα παιδιά μα τθάρξσμ 

εύθοασρςα και αιυμηοά αμςικείμεμα, όπχπ μαυαίοια, βελόμεπ 

οαφίμαςξπ, ςαράκια, κεοαμικά και γσαλιά.   

  

Ενατάμιρα ξςιδήπξςε μπξοεί μα ποξκαλέρει αρτσνία ή μα 

ρςοαγγαλίρει ςξ παιδί μξσ, όπχπ κξοδέλεπ, υξοδέπ, μπαλόμια, 

κξοδόμια από κξσοςίμεπ και πλαρςικέπ ρακξύλεπ.   

  

Κοαςώ δίπλα από ςξ ςηλέτχμξ μξσ ςα επείγξμςα και ρημαμςικά 

ςηλέτχμα  όπχπ ςξσ κέμςοξσ δηληςηοιάρεχμ,  ςξσ 

παιδιάςοξσ,  ςχμ Νξρξκξμείχμ,  ςξσ  ΔΚΑΒ,  ςξσ αρςσμξμικξύ 

ςμήμαςξπ,  ςηπ  Πσοξρβερςικήπ και άλλχμ.   

  

Τακςξπξίηρα και έλεγνα ςα τάομακα ρςξ ταομακείξ μξσ,  ρςξ 

κξσςί ποώςχμ βξηθειώμ, μέρα ρςξσπ ποξηγξύμεμξσπ 6 μήμεπ.   
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Έβαλα κάγκελα ρε όλα ςα παοάθσοα ρςα δχμάςια πξσ βοίρκξμςαι 

πάμχ από ςξ ιρόγειξ ςξσ ρπιςιξύ μξσ, έςρι πξσ ςξ παιδί μξσ μα μημ 

κιμδσμεύει μα ςα ρποώνει και μα αμξίνξσμ και ρςημ ρσμέυεια μα 

πέρει ένχ ρςξ κεμό.   

  

ΠΟΤΕ δεμ βάζχ ςξ μχοό μξσ ρε ρςοάςα με οόδεπ.   

  

Τξ παιδί μξσ παίζει πάμςξςε ρε υώοξ πεοιτοαγμέμξ κάςχ από 

ςημ επίβλεφη εμήλικα.   

  

Για μεγαλύςεοα παιδιά 

Μάθεςε ρςξ παιδί ραπ μα καλεί ςξ 100.  

Αουίρςε μα ςξσ δείυμεςε τχςξγοατίεπ  αρςσμξμικώμ, 
πσοξρβερςώμ και ςοασμαςιξτξοέχμ, και ενηγήρςε ςξσ πχπ ασςξί 

ξι άμθοχπξι βξηθξύμ ςξμ κόρμξ και ςιπ ξικξγέμειεπ. 
Χοηριμξπξιείρςε έμα παιυμίδι ςηλέτχμξ ή έμα απξρσμδεδεμέμξ 

ςηλέτχμξ, διδάνςε ςξσ πώπ μα καλεί ςξ 100 και μα τχμάζει 
«βξήθεια».  Μεςά γοάφςε ςξ 100 με μεγάλα γοάμμαςα και βάλςε 

ςξ δίπλα ρςξ ςηλέτχμξ. 

 

Αγαπετοί γονείς. 

Αν απανηήζαηε με ΝΑΙ ζε όλα ηόηε ζςγσαπηηήπια έσεηε ένα 
απόλςηα αζθαλέρ ζπίηι για ηο παιδί ζαρ.  

Αν ζε κάποια απανηήζαηε με ΟΧΙ ηόηε διοπθώζηε ηα και 
θπονηίζηε να παπαμείνοςν ΝΑΙ. 

Καηά διαζηήμαηα να επανέπσεζηε και να ελέγσεηε ξανά, 
ώζηε να διαπιζηώνεηε όηι ηίποηε δεν έσει αλλάξει. 
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