
OTESTUJTE SA! 
ŽIJETE NEBEZPEČNE? 

1) Máte doma veľa koberčekov?

A. Len pár 
B. Áno, veľa 
C. Nie 

2) Nechávate deti hrať sa bez dozoru v blízkosti vody, napr. vo vani
alebo pri jazere?

A. Niekedy 
B. Áno 
C. Nie 

3) Ako často kontrolujete svoje elektrické príslušenstvo, plyn či krb?

A. Každý rok   
B. Nikdy 
C. Každých šesť mesiacov 

4) Kde skladujete čistiace prostriedky do domácnosti, napríklad
bielidlo, saponáty a pod.?

A. V skrinke pod drezom 
B. Na rôznych miestach v dome 
C. Na poličkách vo výške 

5) Ako často si umývate ruky?

A.   Pred jedlom 
B.   Dvakrát denne 
C.   Viac ako štyrikrát denne 

6) Používate ochranné rukavice či hrubé utierky pri manipulácii s
práve zohriatymi panvicami a hrncami?

A. Niekedy 
B. Nie 
C. Áno 

SVETOVÝ DEŇ 
PRVEJ POMOCI 
2017 

Objectifs :  

- Faire prendre 

individus les risques 

bénins du quotidiens 

- Leur apprendre à se 

prévenir du danger de 

manière simple 

- Mettre en relief les 

mauvaises habitudes 

Consigne : La maison est le 

lieu où l’on se sent le plus  

 

Ľudia si často myslia, že 
ich domov je bezpečným 
miestom. Štatistiky však 
hovoria, že až 80 % 
všetkých nehôd sa udeje 
doma, načastejšie v 
obývačke. 

Tento test vám zaberie len 
pár minút a môže vám 
pomôcť predísť poraneniu 
alebo úmrtiu u vás doma. 
Nemusíte byť kaskadérom, 
aby ste žili nebezpečný 
život – tento test vám 
ukáže, ako môžete riziko 
úrazov doma znížiť na 
minimum. 

Vedeli ste? 

Viac ľudí zomiera na následky 
úrazov v domácnosti ako pri 
dopravných nehodách. Toto je 
skutočná globálna kríza – ľudia, 
ktorí utrpeli úraz v domácnosti, 
strávili v roku 2016 52,5 milióna 
dní v nemocnici. 
Väčšine domácich úrazov sa dá 
vyhnúť tým, že urobíme základné 
bezpečnostné opatrenia. Seba a 
vašich blízkych môžete lepšie 
ochrániť aj tým, že sa naučíte 
poskytovať prvú pomoc. 



7) Máte doma veľa veľkých predmetov v chodbách a na miestach, kde sa často pohybujete?

A. Pár 
B. Áno 
C. Nie 

8) Ako často doma zapaľujete sviečky?

A. Niekedy 
B. Veľmi často 
C. Nikdy 

9) Máte doma porozkladaných veľa drobných vecí – guľôčky, detské hračky, a pod.?

A. Zopár 
B. Áno 
C. Nie – stále ich odložíme 

Teraz si zrátajte koľko odpovedí A, B a C ste získali 

Ak ste získali najmä Áčka, máte pár dobrých zvykov, no kvôli iným zvykom sa vystavujete rizikám. 

Poznáte pár pravidiel, ktorých by ste sa mali držať, no nie všetky. Buďte opatrní! 

Ak ste získali najmä B-čka, pozor – žijete nebezpečne! 

U vás doma dosť riskujete, je potrebné, aby ste prijali viacero opatrení na ochranu vás i vašich blízkych. 

Ak ste získali najmä C-čka, výborne – ste veľmi opatrní. 

Viete, ako sa vyhnúť hlavným nebezpečenstvám v domácnosti , len tak ďalej! 

Zapamätajte si: Ak dôjde vo vašej domácnosti k úrazu či núdzovej situácii, zavolajte na tiesňové telefónne 
číslo 112.  

Ak potrebujete radu či máte záujem priamo o kurz prvej pomoci, kontaktujte územný 
spolok Slovenského Červeného kríža vo vašom okolí.  
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