



  
   
  

1

Оскільки діти не можуть
адекватно розцінювати і
добре розпізнавати
небезпеку, дорослі навколо
мають убезпечувати і
захищати їх.

2

Є випадки, коли тільки діти
можуть евакуюватися в
евакуаційні центри. Подумайте
про шляхи возз'єднатися з
членами сімей, які будуть
підтримувати їх у
безпечному місці.

3

Заходи щодо запобігання
злочинності в евакуаційних
центрах є надважливими.
Подбайте про безпеку
сховищ з метою
запобігання сексуальному
насильству і викраденню
дітей.
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!

Зберіть дітей без опікунів у дитячій кімнаті,
яка буде охоронятися дорослими.

!

Не розміщуйте небезпечні предмети в дитячій
кімнаті, щоб маленькі діти не постраждали.

!

Забезпечте порядок, за яким будуть стежити
дорослі. Забезпечте систему запобігання
злочинності для евакуаційних центрів.

!

Створіть патрульну систему поліцією тощо.

!

Запобігання сексуальних злочинів навколо
туалетів та місць для купання за допомогою
поліції, біженців та волонтерів.
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1

У критичних обставинах ритм життя
дітей може бути порушений, може
виникнути позбавлення сну,
відсутність фізичних вправ і
звичного харчування.

2

Їжа, що надається в
евакуаційних центрах, не
збалансована та не містить
потрібної

3

Відсутність харчового балансу і
фізичних вправ викликають ризик
запорів.

4

В евакуаційних центрах може бути
нестача або відсутність води, щоб
пополоскати ротову порожнину, та зубних
щіток. Це все призводить до карієсу.

5

Недостатній догляд за зубами та
неправильне харчування призводять
до карієсу.
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Забезпечити місце, де
діти можуть провести
день, щоб вони могли
жити звичним життям. Гра
з друзями також корисна
для психічного догляду.


Важливо переглянути харчові звички в евакуаційних
центрах і дотримуватися відповідної дієти.
У випадках, коли немає зубної щітки, слід
прополоскати ротову порожнину водою після їжі.
Також видаляйте зубний наліт хусткою або тканиною.
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危機的状況下の子どもの安全管理・保護

チェックポイント
1

子どもは正しい判断ができず、
危険をうまく認識できないため、
周囲の大人が安全管理をおこない、
保護する。

2

子どもだけで避難所に避難する
場合もある。
子どもを安全に保護する場所、
家族との再会支援の方法を考える。

3

避難所の防犯対策が大事、
特に子どもは性犯罪や誘拐の
被害を受けることもあり
対策を準備する。
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危機的状況下の子どもの安全管理・保護

対応
!

保護者がいない子どもは
「子ども部屋」に集めて大人が保護する。

!

「子ども部屋」は小さい子どもが怪我をしないように
危険な物は置かない。

!

常に大人が見守る体制を確保する。
避難所の防犯体制を確保する。

!

警察などによる巡回体制をつくる。

!

トイレや入浴施設周辺での性犯罪発生防止について
警察や避難民、ボランティア団体などと協力する。
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危機的状況下の健康被害の予防

チェックポイント
1

危機的な状況下では、
子どもの生活リズムが乱れ、
睡眠不足、運動不足、食生活の乱れが
生じることがある。

2

避難所で配給される食事は
栄養バランスに欠けた食事も多い。

3

栄養バランスに欠けた食生活や運動不足は、
便秘のリスクがある。

4

避難所では、歯ブラシなどの不足、
うがい用の水不足などで歯磨きが
できなくなることがありえる。

5

不十分な歯磨きや不規則な食生活は
むし歯につながる。
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危機的状況下の健康被害の予防

検討すべき対応
支援団体による子ども広場の開設など
規則正しい生活が送れるよう
子どもが昼間過ごせる場所を確保する。
友達と遊ぶことは、メンタルケアにも有用である。

むし歯予防対策
避難所での食生活の見直し、規則正しい食生活が重要である。
歯ブラシがない状況においては、食後に水でうがいする、
ハンカチやティッシュで歯の汚れを取ることも効果がある。
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