
Πάρτε απλά μέτρα 
ασφαλείας. 
#MakeItSafe

Για περαιτέρω πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με τον οργανισμό Royal 
Life Saving στον αριθμό 1300 737 763 ή 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
royallifesaving.com.au/makeitsafe

Ρυθμιστικοί φορείς για θέματα καταναλωτών 
στην Κοινοπολιτεία, στις Πολιτείες και στις 

Επικράτειες της Αυστραλίας

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ

Ερ.  Ποια είναι ορισμένα από τα θέματα ασφάλειας όσον αφορά τις φορητές πισίνες; 
Απ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε φορητές πισίνες είναι ο πνιγμός μικρών παιδιών κάτω των 
πέντε ετών. Οι γονείς συχνά δεν επαγρυπνούν όταν τα παιδιά τους είναι μέσα σε φορητές 
πισίνες ή πηγαίνουν στο σπίτι να φέρουν κάτι που ξέχασαν αφήνοντάς τα μόνα τους για 
ένα δευτερόλεπτο πιστεύοντας ότι, επειδή η πισίνα περιέχει μόνο λίγο νερό, δεν υπάρχει 
κίνδυνος να πνιγεί το παιδί τους. Ένα παιδί μπορεί να πνιγεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ερ. Πόσα παιδιά έχουν πνιγεί μέσα σε φορητές πισίνες;
Απ. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά πνιγμού παιδιών μέσα σε φορητές πισίνες. Την περίοδο 
2013-14 στην Αυστραλία πνίγηκαν 20 παιδιά ηλικίας 0-4 ετών. Οι πισίνες (χτισμένες μέσα 
στο έδαφος ή πάνω από το έδαφος και φορητές) στάθηκαν αφορμή για το 70% αυτών 
των θανάτων από πνιγμό, θέτοντας την εν λόγω ηλικιακή ομάδα σε πάνω από 4,5 φορές 
μεγαλύτερο κίνδυνο πνιγμού απ' ό,τι κάθε άλλο υδάτινο περιβάλλον. Ακόμη μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός των παιδιών που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο ύστερα από κάποιο 
περιστατικό πνιγμού σε φορητή πισίνα. Μερικά παιδιά υφίστανται μόνιμη νευρολογική 
βλάβη γιατί κάποτε λίγο έλειψε να πνιγούν.

Ερ. Γιατί πνίγονται μικρά παιδιά μέσα σε φορητές πισίνες; 
Απ. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν να πνιγούν μέσα σε φορητές πισίνες για διάφορους 
λόγους. Τα παιδάκια από τη φύση τους ενθουσιάζονται με το νερό και επειδή έχουν μικρό 
βάρος επιπλέουν οπότε, όταν σκύβουν για να κοιτάξουν μέσα στο νερό ή να πιάσουν ένα 
αντικείμενο, είναι εύκολο να πέσουν με το κεφάλι και να πνιγούν μέσα σε ελάχιστα εκατοστά 
νερού. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν συναίσθηση του κινδύνου και μάλλον αδυνατούν να 
καταλάβουν ότι μπορεί να πάθουν κάτι μέσα στο νερό. Τα ατυχήματα πνιγμού στην παιδική 
ηλικία συμβαίνουν αθόρυβα επειδή τα παιδιά γενικά δεν φωνάζουν για να ζητήσουν 
βοήθεια.

Ερ.  Χρειάζεται να επιτηρώ το παιδί ή τα παιδιά μου όταν βρίσκονται μέσα σε φορητή 
πισίνα; 

Απ. Πάντοτε πρέπει να επαγρυπνάτε όταν τα παιδιά σας βρίσκονται μέσα στο νερό ή 
γύρω από σημεία με νερό (όπου περιλαμβάνονται και οι φορητές πισίνες). Πρέπει ανά 
πάσα στιγμή να βρίσκεστε τόσο κοντά ώστε να μπορείτε να πιάσετε το παιδί σας και να 
επαγρυπνάτε έχοντας συνεχή οπτική επαφή μαζί του και παραμένοντας σε σημείο από το 
οποίο θα είστε σε θέση να αντιδράσετε γρήγορα. Οι γονείς δεν πρέπει να επαναπαύονται 
αναθέτοντας την επιτήρηση των μικρών παιδιών στα μεγαλύτερα αδέλφια τους.

Ερ. Χρειάζεται να περιφράξω τη φορητή πισίνα μου;
Απ. Βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στις περισσότερες πολιτείες και επικράτειες της 
Αυστραλίας, κάθε υδάτινη μάζα με βάθος πάνω από 300 χιλιοστά πρέπει να διαθέτει 
περίφραξη – αποταθείτε στην τοπική σας δημοτική αρχή για να μάθετε ποιες απαιτήσεις 
ισχύουν ειδικά στην περιοχή σας. H περίφραξη προϋποθέτει την απομόνωση της πισίνας 
από το σπίτι με καλά κατασκευασμένο και καλά συντηρούμενο φράχτη και με πόρτα 
που κλείνει και μανταλώνει μόνη της. Στις περισσότερες πολιτείες και επικράτειες της 
Αυστραλίας έχουν θεσπιστεί προγράμματα βάσει των οποίων επιβάλλονται πρόστιμα σε 
όσους ιδιοκτήτες πισίνας δεν συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία.

ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΉ ΊΣΤΟΡΊΑ: Πνιγμός παιδιού λόγω κακής 
συνεννόησης για την επιτήρησή του
Νήπιο πνίγηκε στη διάρκεια μπάρμπεκιου πάρτι πριν απ' τα Χριστούγεννα λόγω κακής 
συνεννόησης για την επιτήρησή του. Το κοριτσάκι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του 
και γλίστρησε μέσα σε φορητή πισίνα που είχε τοποθετηθεί πάνω από το έδαφος ως λύση 
για την αντιμετώπιση της ζέστης. Και οι δύο γονείς του μπερδεύτηκαν γιατί νόμιζαν ότι το 
παιδί το επιτηρούσε ο άλλος γονιός. Έτσι το κοριτσάκι χωρίς να το δουν σκαρφάλωσε στη 
σκάλα που οδηγούσε στην πισίνα και έπεσε μέσα. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έλειπε, ήταν ήδη 
πολύ αργά. Μετά την αφύπνιση όλων μας εξαιτίας της τραγωδίας αυτής, ο οργανισμός Royal 
Life Saving συνεχίζει να προτρέπει γονείς και φροντιστές μικρών παιδιών να καθορίζουν το 
άτομο που θα είναι ο «αποκλειστικός επιτηρητής των παιδιών» για να διασφαλίσουμε ότι 
δεν θα ξανασυμβούν ατυχήματα λόγω τόσο κακής συνεννόησης και ότι το φετινό καλοκαίρι 
βασική μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια γύρω από το νερό. 

ΛΊΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΊΑ ΤΉΝ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΦΟΡΉΤΉΣ 
ΠΊΣΊΝΑΣ:

 Αποταθείτε στην τοπική σας δημοτική 
αρχή για να μάθετε ποιες απαιτήσεις 
περίφραξης ισχύουν στην περιοχή σας.

 Πάντοτε πρέπει να επαγρυπνάτε και 
να βρίσκεστε τόσο κοντά ώστε να 
μπορείτε να πιάσετε το παιδί σας όταν 
βρίσκεται μέσα στο νερό ή γύρω από 
σημεία με νερό.

 Ποτέ μην επαναπαυτείτε αναθέτοντας 
την επιτήρηση των μικρότερων 
παιδιών στα μεγαλύτερα όσο σίγουροι 
κι αν είστε ότι θα τα καταφέρουν. 

 Αν έχετε μικρότερη πισίνα, φροντίστε 
να την αδειάζετε και να την 
τακτοποιείτε μετά τη χρήση της.

 Όταν δεν χρησιμοποιείτε την πισίνα, 
πρέπει να την αποθηκεύετε σε ασφαλές 
σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση 
τα παιδιά. 

 Διασφαλίστε ότι η πισίνα δεν θα 
γεμίσει με νερό λόγω βροχής ή 
ποτίσματος με ψεκαστήρες. 

 Μην αφήσετε να μπουν μέσα στην 
πισίνα περισσότερα ενήλικα άτομα 
ή παιδιά απ' όσα χωρά με βάση τις 
προδιαγραφές για την ασφάλειά της.

ΕΝΉΜΕΡΩΤΊΚΟ ΔΕΛΤΊΟ 02:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΣΕ 
ΦΟΡΉΤΕΣ ΠΊΣΊΝΕΣ


