“Sağlık ve Güvenlik”

Hedef kitle: Okul öncesi, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf,
9.sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf, Yetişkin
Tek etkinlikteki katılımcı sayısı: 10-12
Tekrar sayısı: 8-10
İlgili bilim dalı: Sağlık Bilimleri
Tek etkinlik süresi: 15
Etkinlik özeti: İş Sağlığı ve Güvenliği adına alınabilecek tedbirleri içeren bir dizi etkinlik
yapılacak:
-Kişisel Koruyucu Donanımlarının tanınması için uygun senaryo ile KKD deneme uygulaması
yaptırılacak
- Yangın durumunda yapılabilecek acil uygulamalar tatbik ettirilecek
-Belli başlı sıklıkla karşılaşılan iş ve ev kazalarında temel ilkyardım uygulaması yapılacak
Amaç: Amaç;
- İş Sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, sağlıklı olabilmek, sağlıklı kalabilmek için gerekli olan
"güvenlik kültürü"nün temelini atmak.
-İş Sağlığı ve güvenliğinde kullanılması zorunlu olan ve sağlığımızı koruyan; "Kişisel Koruyucu
Donanımlar"ın kullanımına dikkat çekmek.
-Yangın gibi çok önemli ve acil durumda yapılması gereken önemli uygulamalar hakkında
bilgilendirmek
-İşte ve günlük oluşabilen sık karşılaşılan acil durumlarda temel ilkyardım konusunda
bilgilendirmek

Konu: İş Sağlığı ve güvenliği ve sağlıklı kalabilmek için gerekli olan ve sağlığımızı koruyan;
"Kişisel Koruyucu Donanımlar"ın tanınmasını sağlamak ve kullanımına dikkat çekmek.
-Yangın gibi çok önemli ve acil durumda yapılması gereken önemli uygulamalar
-İş hayatında ve günlük sık karşılaşılan acil durumlarda temel ilkyardım nelerdir*
Yöntem: Etkileşimli uygulamalar
Uygulama Planı: Bilim şenliğine katkı sağlamak için farkındalık yaratmak üzere, her konu için
yaklaşık 15'er dakika olmak üzere, 10-12 kişilik gruplar halinde olabilecek çocuk, öğrenci
toplulukları veya yetişkinlere, (isteyenler için) görsel olarak sunumların yapılıp ön eğitim
verildikten sonra Kişisel Koruyucu Donanımları kendilerinin denemesi sağlanacak,
yaygınlaştırmak açısından "hatıra fotoğraf platformunda KKD (eldiven, maske, yelek, kask, gözlük
v.b.) kullanarak resimlerinin çekilmesi sağlanacak,
- Küçük çapta Yangın durumunda yapılabilecek uygulamalar denetilecek; yangın kıyafetleri,
yangın tüpü kullanımı v.s.
-Maketler üzerinde Temel ilkyardım uygulaması
Ön Kayıt: Hayır
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