Vuurwerk
Niets zo leuk als het nieuwe jaar inluiden met een
spetterend vuurwerk.
Maar elk jaar gebeuren er ongevallen. Je kan ernstige brandwonden
oplopen met blijvende littekens en zelfs je vingers of je ogen
verliezen als je onvoorzichtig bent.
Neem geen risico’s. Wees voorzichtig en volg onderstaande tips.
Koop gekeurd vuurwerk
Koop enkel wettelijke en veilige producten. Ga hiervoor bij een
bekend en betrouwbaar specialist.
Bij elk goedgekeurd product zit verplicht een gebruiksaanwijzing in
het Nederlands.
Heb je vuurwerk gekocht, steek dit vooral niet in je broekzak, maar
vraag aan de verkoper een gepaste verpakking.
Eenmaal thuis, bewaar je dit op een koele en droge plaats, buiten
het bereik van kinderen.
Bereid het afsteken van vuurwerk goed voor
Laat kinderen nooit vuurwerk afsteken, dit is voor volwassenen.
Lees goed op voorhand de gebruiksaanwijzing en tref de nodige
voorbereidingen.
Om de aandacht er bij te houden, bewaar je de champagne voor na
het vuurwerk.
Vuurwerk steek je af op een open plek. Bewaar dus een veilige
afstand tot toeschouwers, woningen en voertuigen. Wil je niet dat
het vuurwerk de verkeerde kant uit gaat, zorg dan voor stabiliteit en
zet pijlen altijd in een emmer, half gevuld met zand.
Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan
met gestrekte armen.
Steek vuurwerk op de juiste manier af
Gebruik geen sigaret om het vuurwerk aan te steken.
Om ongelukken te vermijden, vuur je slechts één pijl tegelijk af.
Wil een vuurpijl niet ontploffen? Jammer. Steek deze in geen
geval opnieuw aan.
Voorzie de nodige blusmiddelen
Mocht het fout lopen, is het goed dat je voldoende water, een
brandblusapparaat en een blusdeken bij de hand hebt.
Zorg er voor dat je de hulpdiensten kan verwittigen bij nood.
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Hou huisdieren op een afgeschermde plaats
Heb je huisdieren? Ze zijn bang van vuurwerk.
Hou ze dus op een veilige en afgeschermde plaats.
Verzorg brandwonden
Heb je je verbrand? Spoel brandwonden minstens 20 minuten
onder lauw (20°) stromend water.
Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 100 of 112.
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