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Apakah anak anda mempunyai PESONA akan api? 
Banyak anak, terutama anak-anak lelaki, dapat mengembangkan minat akan api atau bermain dengan geretan-geretan 
atau korek-korek api pada suatu taraf. 
Telah diterima oleh para profesional kesehatan bahwa minat anak-anak akan api adalah betul-betul normal tetapi 
asuhan diperlukan untuk memastikan bahwa anak anda tidak terbakar atau merusak sesuatu sebagai akibat 
keinginan-tahu ini. 

Ada bermacam alasan mengapa anak-anak menyalakan api-api, termasuk: 
! Keinginan-tahu dan pesona diterima sebagai bagian dari pertumbuhan tingkah laku yang biasa. 

! Beberapa anak memulai menyalakan api-api sebagi bagian dari perorangan mencari perhatian. 

! Tekanan kawan-kawan dari anak lain dapat menjadi pengaruh sebab-sebab api dinyalakan. 

! Sial sekali beberapa anak yang menyakiti berdasarkan kemarahan atau pembalasan mungkin akan 
menyalakan api-api. 

! Ada dari beberapa anak menderita unsur kenakalan dan kejahatan yang termasuk membakar. 

! Para profesional kesehatan memberitahukan bahwa persentase kecil anak-anak mempunyai suatu pesona 
akan api yang tidak sehat yang memerlukan perawatan kesehatan profesional. 

Anak-anak sering tidak sadar bahwa api yang kecil dapat menjadi yang berbahaya. 
Apa yang anda dapat lakukan untuk menolong mencegah anak anda mengembangkan pesona akan api? 

! Pasang alat-alat sirene asap dan dengan keluarga memeriksa secara tetap. 

! Ikutsertakan anak-anak anda dalam merancang rencana jalan keluar darurat rumah dan mempraktek 
bersama secara tetap. 

! Selalu simpan korek-korek api atau geretan-geretan secara aman. Anak-anak akan memanjat untuk 
mendapatkan benda-benda tersebut, 

! Ajar anak-anak anda bahwa api bukan MAINAN tetapi adalah ALAT yang berguna untuk memasak atau 
pemanasan sewaktu dipakai dengan aman dan bertanggung jawab oleh orang-orang dewasa. 

! Mendorong anak-anak muda untuk membawa korek-korek api atau geretan-geratan apa saja yang mereka 
temukan kepada anda dan puji mereka telah bertindak secara bertanggung jawab. 

! Jangan mengabaikan bukti dari pemainan api seperti kebakaran pada pakaian atau korek-korek api atau 
geretan-geratan dalam kantong. 

! Menjamin bahwa anak-anak anda diawasi setiap waktu. 

JIKA ANDA MEMPUNYAI KEKHWATIRAN MENGENAI PESONA ANAK AKAN API,  
DI NSW TELPON 1800 600 700, ATAU DI ACT TELPON 6207 9032 

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI STASIUN KEBAKARAN LOKAL ATAU PUSAT 
PENGAWASAN KEBAKARAN 

atau kunjungi: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au  atau  www.esa.act.gov.au 

PETUNJUK-PETUNJUK KESELAMATAN PESONA AKAN API 
• Ajar anak-anak lebih tua bagaimana mempergunakan korek-korek api dan api secara aman, dan tekankan mereka 

pentingnya menyalakan api-api dihadiri orang dewasa. 
• Agar sadar bahwa anak-anak muda mungkin akan bermain dengan api di kamar tidurnya. 
• Sewaktu tidur anda tidak akan mencium asap dan sebagai fakta anda akan tidur lebih nyenyak. 
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