
PROTEXÉMONOS E  
EVITAMOS EMERXENCIAS 
Os riscos están presentes sempre, en maior ou menor medida, 
polo que é importante aprender a identificalos. Debemos saber 
que situacións nos poñen en perigo e como podemos evitar que 
ese perigo acabe nunha emerxencia. Hai moitas formas de facelo: 
protexéndonos, facendo caso das indicacións etc.

Para evitar calquera emerxencia, hai que fixarse nos perigos que hai:

• No lugar onde estamos

• Nas actividades que imos facer 

• Nos materiais, equipos e produtos que utilizaremos

COMO EVITAR AS EMERXENCIAS MáIS hAbITuAIS:

QuEIMAduRAS: 

A cociña é un dos lugares máis perigosos. 
Moitas emerxencias domésticas ocorren aquí, 
sobre todo queimaduras por tocar potas, 
tixolas ou fontes moi quentes. Tamén hai que 
ter moitísimo coidado co ferro de pasar e cos 
enchufes, que poden causar queimaduras e 
ata electrocutarnos. 

Tamén o sol pode queimarnos así se imos 
expornos a el, debemos facelo sempre con 
roupa e complementos adecuados (gorro, 
lentes de sol…) e sempre con protección solar.

CORTES E fERIdAS: 

Nunca xogaremos con coitelos, tesoiras ou 
calquera outro instrumento que corte. Hai 
que usalos con moito coidado! E tamén 
debemos fuxir de lugares onde hai elementos 
que poden ferirnos: aparellos mecánicos, de 
labranza etc.



INTOXICACIóNS: 

Podemos intoxicarnos por inhalación, inxestión 
ou contacto con produtos químicos polo que 
nunca debemos tocar a chave do gas, produtos 
de limpeza nin cousas que non sabemos 
exactamente que son. Antes de comer ou 
beber algo debemos de preguntar sempre a 
unha persoa adulta porque hai moitos envases 
que levan a confusión. E moitos produtos de 
limpeza fannos dano só con telos cerca, xa 
que botan gases lesivos para os nosos ollos 
ou para o aparato respiratorio. 

E non xogues nunca con pulverizadores 
porque, ademais de ir aos ollos, poden 
explotar. 

GOlPES E CAídAS: 

Son moi frecuentes en calquera situación 
e non adoitan ser graves, pero moitas 
veces son dolorosas e requiren atención 
sanitaria. Para evitalas debemos agarrarnos 
ben aos pasamáns e ás barras de 
suxeición dos xogos que hai no parque, 
non empurrar nunca a outra persoa e 
extremar as precaucións cando estamos 
en lugares con desniveis ou perigosos.

OuTROS: 

No ascensor debemos ir sempre cunha 
persoa adulta e nunca meternos nós nin 
meter a cabeza en lugares estreitos onde 
podemos quedar atoados. É unha das 
emerxencias máis frecuentes con nenas 
e nenos así que… moito coidado! 



ElEMENTOS dE PROTECCIóN:

EQuIPOS dE PROTECCIóN INdIVIduAl (EPI):

Chámase así aos elementos que nos protexen dos 
riscos no noso traballo (as máscaras dos médicos, 
cascos do persoal da construción, os traxes 
ignífugos dos bombeiros etc.).

Pero as nenas e nenos tamén teñen equipos 
de protección individual que deben de usar en 
determinadas situacións, como:

casco
En bicicleta, 
patinete…

XEONllEIRAS E 
CObAdEIRAS

En patíns, 
monopatín…

PROTECTOR dE 
CANElAS

Para xogar ao fútbol.

ChAlECO 
SAlVAVIdAS

En barco...

OREllEIRAS
Concertos, festas ou 

lugares con moito 
ruído… 

MáSCARA
Cando hai risco de 

contaxio.

Tamén hai OuTROS ElEMENTOS que evitan ou minimizan unha emerxencia como as 
cadeiras adaptadas para viaxar en coche, os cintos de seguridade,



SINAIS dE PROTECCIóN:

Nos lugares ou nas cousas que supoñen un perigo adoita haber sinais informativos. É 
importante ler sempre as indicacións e coñecer os principais sinais de advertencia e de 
perigo. Aquí tes algúns dos máis habituais:

RISCO ELÉCTRICO SUBSTANCIAS 
TÓXICAS

MATERIAL 
RADIOACTIVO

RISCO DE 
ACCIDENTES

RISCO DE BAIXAS 
TEMPERATURAS

MATERIAL 
INFLAMABLE

PERIGO DE 
OBSTÁCULO

RISCO DE 
ESVARAR


