
ΗΛΙΟΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Μέρος 2) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Τα παιδιά περνούν το 80% της ζωής τους εκτεθειμένα στον ήλιο πριν 
από την ηλικία των 18. Οι ώρες, όμως, που περνάει το παιδί σας κάτω 
από τον ήλιο μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αργότερα. 
 

 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, η μεγαλύτερη ζημιά από τον ήλιο 
συμβαίνει κατά την καθημερινή μας έκθεση, κάνοντας το 
πρόγραμμα της ημέρας, δηλαδή πηγαίνοντας για ψώνια ή παίζοντας 
στον κήπο. Τα παιδιά χρειάζονται προστασία ακόμα κι όταν 
βγαίνουν έξω για βόλτα ή για να παίξουν, αλλά και κατά τη διάρκεια 
του διαλείμματος, όταν πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό.  
 
Γι’ αυτό: 

1. Εάν πρέπει να βγείτε έξω, μείνετε στη σκιά όσο περισσότερο 
γίνεται. Η σκιά από μόνη της μπορεί να μειώσει την έκθεση 
στην ακτινοβολία UV περίπου στο 75% και είναι 
αποτελεσματική όταν είναι επαρκής η έκτασή της. 

2. Αποφεύγετε τoν ήλιο, όταν η ακτινοβολία UV βρίσκεται στο 
υψηλότερο σημείο της, ανάμεσα δηλαδή στις 11 το πρωί και 
στις 4 το απόγευμα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

3. Η χρήση του αντηλιακού πρέπει να γίνει καθημερινή 
τελετουργία, όπως το βούρτσισμα των δοντιών. Συνηθίστε το 
παιδί σας να φοράει αντηλιακό κάθε μέρα πριν βγει έξω από 
το σπίτι, ακόμα κι όταν έχει συννεφιά, καθώς το 80% των 
ηλιακών ακτίνων διαπερνούν τα σύννεφα.  

4. Δώστε σαφείς οδηγίες σε όσους προσέχουν το παιδί (γιαγιά, 
μπέιμπι σίτερ, βρεφονηπιοκόμος) σχετικά με την προστασία 
από τον ήλιο. Στείλτε ένα αντηλιακό και ένα καπέλο στον 



παιδικό σταθμό, εξηγώντας στη νηπιαγωγό ότι θέλετε 
οπωσδήποτε το παιδί να τα φοράει όταν βγαίνει έξω.  

5. Έχετε πάντα μαζί στην τσάντα σας τα αντηλιακά του παιδιού, 
το καπελάκι του και τα γυαλιά του, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού.  

6. Όταν πηγαίνετε στο πάρκο ή στις κούνιες, καταλύστε στη σκιά 
ενός δέντρου, παροτρύνοντας και τα παιδιά να παίζουν στη 
σκιά και υπενθυμίζοντας τους να έρχονται κοντά σας, για να 
ξεκουραστούν και να πιουν νερό.  

7. Στον κήπο ή στη βεράντα του σπιτιού σας, καλό θα είναι να 
στήσετε τα παιχνίδια του παιδιού σε μέρος όπου σκιάζεται ή 
τουλάχιστον να τοποθετήσετε προσωρινά προστατευτικά για 
τον ήλιο στο σημείο που παίζει το παιδί.  

8. Μην ξεχνάτε να βάζετε αντηλιακό στο παιδί όταν αθλείται ή 
παίζει με τους φίλους του σε ανοιχτούς χώρους, ακόμα κι όταν 
έχει συννεφιά.  

9. Να έχετε πάντα μαζί σας νερό και φροντίστε να υπενθυμίζετε 
στο παιδί να το πίνει, ειδικά αν το παιχνίδι του είναι 
ενεργητικό.  

10. Για να αποφύγετε τη χρήση μεγάλης ποσότητας αντηλιακού, 
ντύνετε τα παιδιά με ελαφριά, βαμβακερά κι άνετα ρούχα, που 
καλύπτουν τα χέρια και τα πόδια τους, ώστε να είναι δροσερά 
κάτω από τον ήλιο. 

 

 
 
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ… 
Μάθετε στο παιδί σας τον κανόνα της σκιάς: αν η σκιά του είναι 
μικρότερη από το ύψος του, τότε οι ηλιακές ακτίνες είναι πολύ 
ισχυρές και θα πρέπει εκείνη την ώρα να παίζει στη σκιά. 



 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΕΝΔΥΣΗ 
Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαιρινά μπλουζάκια προσφέρουν 
ελάχιστη προστασία από τον ήλιο. Πιο συγκεκριμένα, τα βαμβακερά 
T-shirts εξασφαλίζουν λιγότερη από 4 έως 10 SPF προστασία. Γι’ 
αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο ντύσιμο του παιδιού, 
καθώς αποτελεί κι αυτό ένα ακόμα μέτρο προστασίας από τον ήλιο. 
 

 Για να αυξήσετε την προστασία, φροντίστε να επιλέγετε τα 
σωστά υφάσματα για τα καλοκαιρινά ρούχα του παιδιού σας 
και τα σωστά καπέλα. 

 Προτιμήστε την πυκνή ύφανση. Αν μπορείτε να δείτε τα 
δάχτυλά σας μέσα από το ύφασμα, τότε το συγκεκριμένο 
ρούχο δεν μπορεί να προστατέψει το παιδί σας από τον ήλιο. 

 Το χαλαρό ντύσιμο θα κρατήσει το παιδί δροσερό, ενώ τα 
σκουρόχρωμα υφάσματα θα κρατήσουν μακριά ακόμα 
περισσότερες ακτίνες UV. 

 Εάν είστε στην παραλία ή σε πισίνα, να γνωρίζετε ότι τα 
βρεγμένα ρούχα χάνουν τη μισή προστασία που παρέχουν 
(λιγότερο από 3 SPF ) ενάντια στις ακτίνες UV. 

 Αναζητήστε στην αγορά ρούχα με προστασία ενάντια στις 
ακτίνες UV, όπως μαγιό, T-shirts, σορτς και καπέλα για μωρά 
και παιδιά, τα οποία προφέρουν 40 SPF ή και περισσότερο, 
ακόμα κι αν βραχούν. 

 Αν κατά τη διάρκεια της βόλτας ή του παιχνιδιού έξω από το 
σπίτι το παιδί πρόκειται να είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, 
προτιμήστε να του βάλετε ένα T-shirt (μπλουζάκι με μανίκια) 
αντί για φανελάκι ή μπλουζάκι με τιράντες, βάζοντας 
αντηλιακό στις ακάλυπτες περιοχές. 

 Τα καπέλα είναι βασικός εξοπλισμός για το καλοκαίρι. Έχετε 
πάντα ένα στην τσάντα σας και τα υπόλοιπα σε σημείο που να 
φαίνονται, ώστε να τα βρίσκει γρήγορα το παιδί πριν βγει έξω. 

 Επιλέξτε ελαφριά καπέλα (τα βαμβακερά είναι ιδανικά) με 
πλατύ γείσο, για να σκιάζουν το πρόσωπο, τα αυτιά και το 
σβέρκο. Να θυμάστε ότι οι μπαντάνες και τα μαντήλια δεν 
εξασφαλίζουν προστασία από τον ήλιο στα κοριτσάκια, αφού 
το προσωπάκι τους μένει εκτεθειμένο. 

 Είναι χρήσιμο να υπάρχουν στο καπέλο λάστιχα ή κορδόνια, 
για να στερεώνονται πιο σταθερά στο κεφάλι και να μη 
φεύγουν με τον αέρα, αν και πολλά παιδιά αντιπαθούν αυτόν 
τον περιορισμό. 



 

 
 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 
Όλοι χρειάζονται αντηλιακό για την προστασία από τον ήλιο. Ακόμα 
και τα παιδιά που μαυρίζουν εύκολα χρειάζονται οπωσδήποτε 
αντηλιακό. Αν το παιδί σας έχει ανοιχτό χρώμα δέρματος ή φακίδες, 
διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, γι’ αυτό να είστε πιο προσεκτικοί. 
 
Αυτό που χρειάζεται να καταλάβετε είναι ότι το αντηλιακό δεν 
εξασφαλίζει απόλυτη και ξεκάθαρη προστασία από τον ήλιο. Η 
χρήση αντηλιακών δεν πρέπει να μας ενθαρρύνει ώστε να αφήνουμε 
τα παιδιά περισσότερο στον ήλιο. 
 
Οι πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες των αντηλιακών 
δεν είναι πάντα ακριβείς. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τις βιομηχανίες καλλυντικών, 
αποφάσισε να αλλάξει τις ετικέτες στα αντηλιακά προϊόντα, 
προκειμένου οι πληροφορίες που αναγράφονται να είναι πιο σαφείς. 
Ο Gregor Kreushuber, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στη βιομηχανία καλλυντικών, αναφέρει πως δεν υπάρχει ενιαίος και 
ξεκάθαρος νόμος για τις προδιαγραφές των αντηλιακών προϊόντων. 
 
Πολλές, λοιπόν, από τις σημερινές ετικέτες θεωρούνται 
παραπλανητικές. Για παράδειγμα, πολλά προϊόντα εμφανίζονται σαν 
να προστατεύουν απόλυτα από τις ακτίνες UVA και UVB, κάτι που 
τεχνολογικά και επιστημονικά είναι αδύνατον. Κατηγορούνται 
επίσης τα προϊόντα για μωρά και παιδιά, καθώς κάποια δίνουν την 
ψεύτικη εντύπωση ότι προστατεύουν επαρκώς αυτή την ειδική και 
ευαίσθητη κατηγορία πληθυσμού. Με βάση πάντως τις νέες οδηγίες 
οι ετικέτες θα πρέπει να ακολουθούν έναν παγκόσμιο κώδικα, π.χ. 
να αναγράφουν την ένδειξη προστασίας ελαφριά, μέτρια ή δυνατή 
αντί για ενδείξεις με νούμερα για το δείκτη SPF. Αυτό, πάντως, που 
εμείς οι γονείς χρειάζεται να καταλάβουμε, είναι ότι η εφαρμογή 



οποιουδήποτε αντηλιακού δεν είναι από μόνη της αρκετή για την 
προστασία από τον ήλιο. Αντίθετα, απαιτείται η υιοθέτηση κι άλλων 
σωστών συνηθειών (σωστός ρουχισμός, αποφυγή του ήλιου τις ώρες 
της έντονης ηλιοφάνειας κλπ.). 
 
Πριν βάλετε στην τσάντα σας οποιοδήποτε αντηλιακό πέσει στα 
χέρια σας, καλό είναι να είστε εξοικειωμένοι με όρους που αφορούν 
την αποτελεσματικότητά του αλλά και τους κανόνες που αφορούν τη 
σωστή χρήση του. 
 

 
 
ΑΚΤΙΝΕΣ UVA και UVB 
Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες πίστευαν ότι μόνο οι ακτίνες UVB 
είναι επικίνδυνες. Μολονότι οι ακτίνες UVB αποτελούν τον κύριο 
κίνδυνο για τον καρκίνο του δέρματος, τώρα πια ξέρουμε ότι οι 
ακτίνες UVA, αν και δεν προκαλούν εγκαύματα, επηρεάζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου, 
ενώ ευθύνονται και για τη γήρανση του δέρματος, καθώς 
διαπερνούν σε βάθος τα στρώματα της επιδερμίδας, 
καταστρέφοντας τις ίνες ελαστίνης και κολλαγόνου. 
 
Βεβαιωθείτε ότι το αντηλιακό προσφέρει προστασία ευρέως 
φάσματος, δηλαδή προστατεύει τόσο από τις υπεριώδεις ακτίνες 
UVB όσο κι από τις UVΑ. 
 
ΦΥΣΙΚΑ Ή ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 
Τα αντηλιακά για παιδιά περιέχουν είτε φυσικά φίλτρα, όπως τον 
ψευδάργυρο ή το οξείδιο τιτανίου, που απωθούν τις UV ακτίνες από 
το δέρμα είτε χημικά ή μερικές φορές και τα δύο. Γι’ αυτό: 
 

 Εξετάστε τα συστατικά του αντηλιακού. Το οξείδιο 
ψευδαργύρου, το διοξείδιο τιτανίου ή η οξυμπενζόνη 
προστατεύουν το δέρμα από τις ακτίνες UVB και UVA. 

 Οι φόρμουλες που περιέχουν φυσικά φίλτρα είναι άμεσα 
αποτελεσματικές, ενώ τα αντηλιακά με τα χημικά απωθητικά 
χρειάζονται 20-30 λεπτά για να δράσουν, γι’ αυτό ανάλογα με 
το είδος θα πρέπει να φροντίσετε να τα εφαρμόσετε στο δέρμα 
πριν εκθέσετε τα παιδιά στον ήλιο. 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPF) 



Η διαβάθμιση SPF (sun protection factor - δείκτης αντηλιακής 
προστασίας) σχετίζεται μόνο με το ποσοστό των ακτίνων UVB που 
φιλτράρονται. Η προστασία από τις ακτίνες UVA σημαίνεται από 
διαβάθμιση αστεριών από το ένα έως το πέντε. 
 
Όσο υψηλότερο είναι το SPF, τόσο περισσότερο επιτρέπει να 
παραμείνει το παιδί σας στον ήλιο χωρίς να καεί. Για παράδειγμα, αν 
το παιδί σας κανονικά και χωρίς αντηλιακό καίγεται μέσα σε δέκα 
λεπτά, τότε επαλείφοντας το δερματάκι του με ένα αντηλιακό με 
15SPF θα το διαφυλάξετε από το ηλιακό έγκαυμα για περίπου 
δυόμισι ώρες (δηλαδή 15 φορές περισσότερο). 
 
Υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ των αντηλιακών με υψηλότερο 
δείκτη προστασίας. Για παράδειγμα, ένα αντηλιακό με SPF 15 
φιλτράρει το 93-94% των ακτίνων UVB, ένα με SPF 30 φιλτράρει το 
96% των ακτίνων, ενώ ένα με SPF 60 φιλτράρει το 98% των ακτίνων, 
δηλαδή 3 έως 4% παραπάνω. 
 
Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε: 

 Για τα παιδιά χρησιμοποιούμε αντηλιακό με δείκτη 
προστασίας τουλάχιστον SPF 20. 

 Ο υψηλός δείκτης προστασίας καθυστερεί, αλλά δεν εμποδίζει 
τα εγκαύματα. Ένα αντηλιακό με δείκτη προστασίας 20 ή 
υψηλότερο μπορεί να προστατέψει, όμως σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπει τη συνεχή έκθεση στον ήλιο. 

 

 
 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ 
Ακόμα και τα αδιάβροχα αντηλιακά χάνουν την αποτελεσματικότητά 
τους μετά από 80 λεπτά στο νερό κι ακόμη νωρίτερα, εάν τα παιδιά 



τα χτυπάει το κύμα, ιδρώνουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή 
σκουπίζονται με την πετσέτα μετά το μπάνιο. Γι’ αυτό: 
 

 Θα πρέπει να βάζετε αντηλιακό στο παιδί κάθε δύο ώρες, 
εφόσον είστε ακόμα στον ήλιο. 

 Θα πρέπει να ανανεώνετε την εφαρμογή μετά το μπάνιο και 
μετά το σκούπισμα. 

 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Σχετικά με την ασφάλεια των αντηλιακών, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρόσφατα επανεξέτασε όλα τα συστατικά παρασκευής τους και 
αξιολόγησε την ικανότητά τους για προστασία των μωρών και των 
παιδιών από το ήλιο. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα προϊόντα είναι 
ασφαλή στα ισχύοντα επιτρεπόμενα όρια χρήσης. Παρ’ όλα αυτά, 
πολλά αντηλιακά περιέχουν χημικά τα οποία πιθανώς να προκαλούν 
προβλήματα, όπως ερεθιστικές δερματίτιδες.  
 

 Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε αντηλιακά προϊόντα για παιδιά. 
Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το δικό σας αντηλιακό, 
βάλτε στο παιδί μικρότερη ποσότητα. 

 Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, επιλέξτε αντηλιακά με 
υποαλλεργική σύνθεση και χωρίς άρωμα. 

 Αν το παιδί έχει ευαίσθητο δέρμα, παρουσιάζει αλλεργίες ή 
ατοπική δερματίτιδα, ζητήστε τη συμβουλή του δερματολόγου, 
ο οποίος θα συστήσει το κατάλληλο αντηλιακό και προϊόντα 
καθαρισμού και ενυδάτωσης.   

 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ένας γενικός κανόνας λέει ότι μια τετραμελής οικογένεια πρέπει να 
τελειώνει 250 ml αντηλιακό σε μια μέρα, αν βάλουν όλοι από δύο 
φορές. Οι περισσότεροι άνθρωποι εφαρμόζουν την αντηλιακή κρέμα 
στο δέρμα τους σε πολύ λεπτή στρώση, μειώνοντας τη δράση του 
SPF περίπου στα 2/3. 
 



 
 
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, αν απλώσετε το αντηλιακό σας δύο 
φορές, η πρώτη στρώση θα απορροφηθεί από το δέρμα, ενώ η 
δεύτερη θα καθίσει επάνω στο δέρμα, εξασφαλίζοντας πολύτιμη 
δράση. Με τη δεύτερη στρώση θα καλύψετε επίσης τις περιοχές που 
πιθανότατα παραλείψατε με την πρώτη. Σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή των αντηλιακών να θυμάστε: 
 

 Το δέρμα χρειάζεται 20 λεπτά περίπου για να απορροφήσει το 
αντηλιακό, γι’ αυτό μην βγαίνετε ποτέ από το σπίτι χωρίς να 
έχετε βάλει πρώτα στο παιδί αντηλιακό. 

 Φροντίστε να καλύψετε σωστά όλο το σώμα του παιδιού. Μην 
ξεχνάτε την πλάτη, τους ώμους και τα πόδια. 

 Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο, εκπαιδεύοντας το 
παιδί να κλείνει τα μάτια του, όταν του βάζετε αντηλιακό, μην 
παραλείποντας τα αυτιά, τη μύτη και τις άκρες των χειλιών. 

 Εφαρμόστε το αντηλιακό σε δύο στρώσεις για πιο 
ολοκληρωμένη προστασία. 

 Βάλτε αντηλιακό ξανά στο παιδί σας, αφού βγει από το νερό κι 
αφού το σκουπίσετε. Ακόμα κι αν το παιδί σας δεν κολυμπήσει 
καθόλου, η επίδραση του αντηλιακού διαρκεί για δύο ώρες 
περίπου. Μετά, πρέπει να ξαναβάλετε. 

 Βάζετε αντηλιακό κάθε μία με δύο ώρες, ιδιαίτερα αν η 
σύνθεσή του είναι τέτοια που αφαιρείται με ένα χαρτομάντιλο 
ή ξεβγάζεται εύκολα με το νερό. 



 Οι πρόσθετες εφαρμογές δεν επιμηκύνουν την περίοδο 
προστασίας του παιδιού από τον ήλιο (π.χ. εάν το παιδί σας 
είναι πιθανό να καεί μετά από μια ώρα στον ήλιο, μια επιπλέον 
στρώση αντηλιακού μετά από τη μια ώρα δε θα του προσφέρει 
καμιά προστασία για την επόμενη ώρα στον ήλιο). 

 Μην εμπιστεύεστε αντηλιακά που έχουν περισσέψει από 
προηγούμενα καλοκαίρια, καθώς τείνουν να χάνουν τη 
δραστικότητά τους. 

 
ΟΥΠΣ... ΚΑΗΚΑΜΕ! 
Αν και καλό είναι να μη συμβεί, να θυμάστε ότι σε περίπτωση 
ηλιακού εγκαύματος σπουδαίο ρόλο παίζει η σωστή περιποίηση. 
Αποφύγετε πρακτικές μεθόδους, π.χ. επάλειψη με γιαούρτι ή 
κομπρέσες με χαμομήλι. Η σωστή φαρμακευτική αγωγή μπορεί να 
ανακουφίσει αμέσως το παιδί και να βοηθήσει το δέρμα να 
επανέλθει γρήγορα. Γι’ αυτό: 
 

 Επικοινωνήστε με το γιατρό, για να σας συστήσει την 
κατάλληλη καταπραϋντική κρέμα που θα χρειαστεί να 
εφαρμόσετε. 

 Αποφύγετε τα ενυδατικά προϊόντα που έχουν ως βάση τους το 
πετρέλαιο, επειδή ανεβάζουν τη θερμοκρασία και προκαλούν 
εφίδρωση. 

 Μην αφήνετε το παιδί σας να αγγίζει τα στεγνά και καμένα 
σημεία στο δέρμα του. Το ξεφλούδισμά τους όχι μόνο 
πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο μόλυνσης, αλλά αυξάνει και την 
πιθανότητα και άλλου εγκαύματος. 

 Φροντίστε το σημείο που κάηκε το παιδί να είναι καλυμμένο 
από τα ρούχα, ακόμα κι όταν βγει καινούργιο δέρμα. Το νέο 
δέρμα είναι πιο ευαίσθητο, επειδή το στρώμα του έχει 
λιγότερο προστατευτική χρωστική ουσία (μελανίνη). 

 Ανακουφίστε το παιδί με χλιαρά λουτρά, στεγνώνοντάς το 
απαλά (ταμπονάροντας) και χωρίς να τρίβετε το δέρμα του με 
την πετσέτα. 

 Εφαρμόστε κρύες κομπρέσες, καταπραϋντικά προϊόντα και 
την υδροκορτιζονούχα κρέμα. Εάν στο σημείο που έχει καεί το 
παιδί εμφανιστούν φουσκάλες, θα πρέπει να επισκεφθείτε το 
γιατρό, ο οποίος πιθανόν να αφαιρέσει το υγρό 
χρησιμοποιώντας μια αποστειρωμένη βελόνα, αφήνοντας το 
επάνω μέρος του δέρματος άθικτο. 

 Εάν το έγκαυμα είναι πολύ άσχημο, επίπονο ή έχει πύον, 
καλέστε αμέσως το γιατρό. 



 
TRIP TIPS 

 Όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο χρησιμοποιείτε πάντα τα 
ειδικά προστατευτικά ηλίου για τα παράθυρα, προκειμένου να 
προστατέψετε το παιδί σας από τις ακτίνες UVA (οι οποίες 
διαπερνούν τα τζάμια). 

  Βάζετε αντηλιακό, αν πρόκειται να πάτε εκδρομή ή να 
ταξιδέψετε με το αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. 

 Φροντίστε ώστε ο χώρος του αυτοκινήτου να αερίζεται κι αν 
χρησιμοποιείτε κλιματιστικό, να μην χτυπά απευθείας το 
παιδί. 

 Αποφεύγετε να ταξιδεύετε τις πολύ ζεστές περιόδους του 
καλοκαιριού, και ποτέ σε περίοδο καύσωνα. 

 Αν πρόκειται να ταξιδέψετε με καράβι και το ταξίδι είναι 
πολύωρο, φροντίστε να κλείσετε καμπίνα, αποφεύγοντας να 
καταλύσετε στο κατάστρωμα, καθώς ο ήλιος αλλάζει θέση. 

 Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, σιγουρευτείτε ότι 
οι συνθήκες θα είναι άνετες και ασφαλείς για τα παιδιά. 

 ΠΗΓΗ: ΙΝ.GR 
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