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MΠΑΝΙΟ  
 
• Δε χοροπηδάω ποτέ μέσα στη μπανιέρα ή στη ντουσιέρα, γιατί είναι 
εύκολο να γλιστρήσω και να χτυπήσω σοβαρά. Ζητάω από τη μαμά, 
να βάλει πλαστικό χαλάκι για να μη μπορώ να γλιστρήσω εύκολα. 

• Δεν βάζω ποτέ σαπούνι, σαμπουάν ή αφρόλουτρο στο στόμα μου, 
γιατί δεν είναι φτιαγμένα για να τρώγονται και μπορεί να μου 
προκαλέσουν δηλητηρίαση. 

• Δεν παίζω ποτέ με τα φάρμακα και τα καλλυντικά που βρίσκω στο 
μπάνιο ή αλλού στο σπίτι. Δεν τα βάζω ποτέ στο στόμα μου, γιατί 
μπορούν να μου κάνουν πολύ κακό. Παίρνω μόνο τα φάρμακα που 
μου δίνουν οι γονείς μου, γιατί αυτοί ξέρουν, ποιο χρειάζομαι, σε  ποια 
ποσότητα και για ποιο λόγο. 

• Δεν παίζω ποτέ με το ψαλιδάκι, τα ξυράφια και το γυάλινο 
θερμόμετρο, γιατί δεν είναι παιχνίδια και μπορεί να κοπώ άσκημα. 
Ζητάω από κάποιο μεγάλο να μου κόψει τα νύχια. 

• Δεν βάζω ποτέ ξυλάκια με βαμβάκι ή οτιδήποτε άλλο στη μύτη μου ή 
στα αυτιά μου, γιατί μπορεί να τραυματιστώ. Ζητάω από κάποιο 
μεγάλο να μου καθαρίσει προσεκτικά τα αυτιά και στέκομαι ακίνητος 
όταν το κάνει. 

• Τα υγρά που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε το μπάνιο, είναι 
πολύ δυνατά και πρέπει να τα αποφεύγω. Εάν τα ακουμπήσω, 
πρέπει να πλύνω πολύ καλά τα χέρια μου και δεν πρέπει ποτέ να τα 
βάλω στο στόμα μου ή κοντά στα μάτια μου. 

• Προσέχω το ζεστό νερό στη βρύση, μπορεί να είναι πολύ ζεστό και να 
με κάψει. Ανοίγω πρώτα τη βρύση με το κρύο νερό. 

• Δεν ρίχνω πράγματα μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας και αν πέσει κάτι 
μέσα κατά λάθος, δεν προσπαθώ να το βγάλω μόνος μου, ζητάω 
βοήθεια. 

 

www.pedtrauma.gr


www.pedtrauma.gr 

 

 Σελίδα 2 από 2 

• Δεν βάζω ποτέ τα χέρια μου μέσα στο σκουπιδοτενεκέ, γιατί μπορεί 
να έχει πετάξει κάποιος κάτι αιχμηρό και να με κόψει. 

• Δεν πιάνω ποτέ διακόπτη ή ηλεκτρική συσκευή (πιστολάκι μαλλιών) 
όταν είναι στην πρίζα με βρεγμένα χέρια, επειδή έχουν ηλεκτρικό 
ρεύμα και μπορεί να πάθω ηλεκτροπληξία. 

• Στεγνώνω πολύ καλά τα πόδια μου, όταν βγαίνω από τη μπανιέρα ή 
τη ντουσιέρα, και προσέχω πολύ εάν υπάρχουν νερά ή σαπούνια στο 
πάτωμα, για να μην γλιστρήσω και χτυπήσω άσκημα. 

• Δεν κλείνω ποτέ πόρτες, ντουλάπες ή συρτάρια βιαστικά για να μην 
μαγκώσω τα δάκτυλά μου ή τα δάκτυλα κάποιου άλλου. 

• Δεν κλειδώνω ποτέ την πόρτα, γιατί μπορεί να κολλήσει η κλειδαριά 
και να μη μπορώ να βγω. 
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