
Πληροφορίες ασφάλειας για το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

Για πολλούς ανθρώπους, η διακόσμηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μια

αγαπημένη διαδικασία κατά την περίοδο των εορτών. Το Συμβούλιο Εθνικής

Ασφάλειας της Βρετανίας (National Safety Council) παρέχει ορισμένες χρήσιμες

πληροφορίες ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις

που μπορούν να σας χαλάσουν το εορταστικό κλίμα.

Χριστουγεννιάτικα Δέντρα

· Τα φυσικά και τεχνητά Χριστουγεννιάτικα δέντρα ευθύνονται, κατά μέσο όρο, για

250 φωτιές σε σπίτια ετησίως, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας

της Αμερικής (National Fire Protection Association). Οι φωτιές αυτές ευθύνονται

ετησίως για περίπου 14 θανάτους, 26 τραυματισμούς και 13.8 εκ. δολάρια σε

ζημιές περιουσιών.

· Επιλέξτε ένα φρέσκο δέντρο, επιλέγοντας εκείνο με το πιο ζωηρό πράσινο

χρώμα. Οι βελόνες του πεύκου και άλλων παρόμοιων δέντρων δεν θα πρέπει να

γέρνουν και να σπάνε αλλά αντίθετα να είναι αρκετά δύσκολο να τραβηχτούν από

τα κλαδιά τους. Οι βελόνες του έλατου αν τραβηχτούν από ένα φρέσκο δέντρο

σπάνε όταν λυγίσουν,  περίπου όπως σπάει ένα φρέσκο καρότο.  Είναι επίσης

απαραίτητο να αναζητήσετε ένα κορμό που περιέχει κολλώδεις ουσίες.

· Κόψτε  περίπου 5 εκατοστά τον κορμό του δέντρου και τοποθετήστε το μέσα σε

μια σταθερή και με νερό βάση. Συντηρείτε το νερό μέσα στη βάση προκειμένου

να μην ξεραθεί γρήγορα.

· Τοποθετείστε το δέντρο σας μακριά από τζάκια, καλοριφέρ και άλλα θερμαντικά

μέσα.  Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο σας δεν αποτελεί εμπόδιο κατά την κίνηση σας

μέσα στο σπίτι.

· Αν χρησιμοποιείτε τεχνητό δέντρο, επιλέξτε εκείνο που έχει ελεγχθεί και

χαρακτηρισθεί ως άφλεκτο. Τα τεχνητά δέντρα με ενσωματωμένα ηλεκτρικά

συστήματα θα πρέπει να φέρουν την ετικέτα του ανεξάρτητου εργαστηρίου

ελέγχου (Underwriters Laboratory (UL) Label).

· Τα διακοσμητικά λαμπάκια προκαλούν κατά μέσο όρο 170 οικιακές πυρκαγιές

κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας της Βρετανίας. Οι

πυρκαγιές αυτές προκαλούν κατά μέσο όρο ετησίως 7 θανάτους, 17

τραυματισμούς και 7.9 εκ. δολάρια σε ζημιές περιουσιών.



Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

· Χρησιμοποιείστε για το σπίτι μόνο λαμπάκια εσωτερικού χώρου (και αντίστοιχα

για εξωτερικού χώρου εκείνα που προορίζονται μόνο για αυτό τον σκοπό).

Αναζητήστε εκείνα με την ετικέτα UL. Ελέγξτε αν υπάρχουν τυχόν σπασμένες

πρίζες, φθαρμένα ή γυμνά καλώδια ή χαλαρές συνδέσεις. Αντικαταστήστε ή

επισκευάστε τυχόν κατεστραμμένα λαμπάκια.

· Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από 3 σετ λαμπάκια συνδεδεμένα σε

μια μόνο μπαλαντέζα ή πολύμπριζο. Το τελευταίο θα πρέπει να εφάπτεται στον

τοίχο προκειμένου να αποφευχθούν στραβοπατήματα, καθώς επίσης είναι

απαραίτητο να μην καλύπτονται τα καλώδια από χαλιά.

· Κλείνετε όλα τα λαμπάκια όταν πηγαίνετε για ύπνο ή φεύγετε από το σπίτι.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια

· Να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα σκαμπό ή σκάλες για να φτάσετε στα

υψηλότερα σημεία του δέντρου.

· Να διαβάζετε σωστά, πριν την χρήση, τις ετικέτες που αναγράφουν τα υλικά που

εμπεριέχονται σε γυάλες, δοχεία και σπρέι.

· Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά στο δέντρο ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

· Αποφύγετε την τοποθέτηση εύθραυστων στολιδιών ή μικρών, αποσπώμενων

κομματιών στα χαμηλότερα κλαδιά του δέντρου όπου μπορούν να αποσπαστούν

από μικρά παιδιά ή κατοικίδια.

· Μην τοποθετείτε λιχουδιές όπως καραμέλες και ζαχαρωτά πάνω στο δέντρο όταν

υπάρχουν μικρά παιδιά. Μπορεί να νομίζουν ότι και τα υπόλοιπα στολίδια είναι

επίσης φαγώσιμα.
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