V zvezek napiši naslov: TUDI DOMA SE LAHKO PONESREČIMO
NALOGA: V učbeniku na str. 21-23 si preberi besedilo o nesrečah.
NALOGA: V zvezek prepiši spodnja vprašanja in na njih odgovori.
1. S čim se lahko zastrupimo doma?
2. Kaj lahko vsebuje surova perutnina?
3. Kaj povzroča salmonela?
4. Na kaj moramo paziti, da se ne okužimo z salmonelo?
5. Kako preprečimo zastrupitve z strupenimi snovmi?
6. Kako preprečimo, da bi se zastrupili z ogljikovim monoksidom?
7. Zakaj so nekateri piki lahko nevarni za ljudi?
8. Kako ravnamo, če je nekdo alergičen na pik?
9. Kako ravnamo, če nas piči čebela?
10. Kako se zaščitimo pred klopi?
11. Kaj je BORELIJA?
12. Kaj pomeni imobilizirati?
13. Naštej pripomočke za prvo pomoč!
14. Katere podatke povemo kadar pokličemo na 112?

POVRATNA INFORMACIJA

1. S čim se lahko zastrupimo doma?
Lahko se zastrupimo z neužitno, pokvarjeno hrano, strupenimi gobami, čistili, umetnimi gnojili,
insektcidi, plinom, ogljikovim monoksidom.
2. Kaj lahko vsebuje surova perutnina?
Surova perutnina lahko vsebuje bakterijo salmonelo.
3. Kaj povzroča salmonela?
Povzroča bruhanje in vročino.
4. Na kaj moramo paziti, da se ne okužimo z salmonelo?
Paziti moramo na higieno v kuhinji.
5. Kako preprečimo zastrupitve z strupenimi snovmi?
Da jih pospravimo na varno mesto, ki ni dostopno mlajšim otrokom.
6. Kako preprečimo, da bi se zastrupili z ogljikovim monoksidom?
Preprečimo tako, da namastimo detektorje za zaznavanje povečan količine ogljikovega monoksida.
7. Zakaj so nekateri piki lahko nevarni za ljudi?
Nevarni so za to, ker so lahko alergični na snov, ki jo žuželka iztisne ob piku.

8. Kako ravnamo, če je nekdo alergičen na pik?
Nujno obišče zdravnika ali zaužije zdravilo, ki preprečuje alergijo.
9. Kako ravnamo, če nas piči čebela?
Želo odstranimo in mesto pika speremo s tekočo vodo in ga hladimo.
10. Kako se zaščitimo pred klopi?
Pred odhodom v naravo uporabimo repelente, po prihodu domov se dobro pregledamo telo in klopa
čim prej odstranimo.
11. Kaj je BORELIJA?
Bakterija, ki jo prenaša klop in povzroča liymsko boreliozo.
12. Kaj pomeni imobilizirati?
Poskrbeti, da se poškodovani del telesa ne premika.
13. Naštej pripomočke za prvo pomoč!
To so: obliži, raztopine za čiščenje ran, sterilne tkanine, škarje…

14. Katere podatke povemo kadar pokličemo na 112?
Kdo smo, kje smo, kaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšno pomoč potrebujemo.

