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Bilginizi test edin
1.  Sigara kullanan kişiler dumanın yüzde kaçını içini çekiyorlar?

 a. 85 %  b. 45 % c. 15 %

2.  Sigarayı başka ve camı açık bir odada içersem, 
 bu duman çocuğuma zarar verir mi?

 a. Evet  b. Hayır

3.  Çocuklar yanlarında Sigara içildiğinde hangi sağlık sorunlarıyla  
 karşılaşırlar? 
  
 a. Kulak enfeksiyonu  b. Baş ağrısı, Uyku sorunu
 c. Ani ölüm  d. Öksürük, Bronşit, Ciğer iltihabı

4.  Çocukların sağlığının zarar görmeye başlaması için bir oda içinde  
 ne kadar süre sigara dumanına maruz kalmaları gerekiyor?   

 a. 5 dakika  b. 30 dakika c. 5 saat

5.  Hangisi garajdaki havayı 30 dakikada daha kötü etkiler? 

 a. üç sigara           b. çalışır haldeki dizel motoru

6.  Sigara içtikten sonra odayı havalandırdığımda çocuğumu yeterince  
 korumuş olur muyum?

 a. Evet  b. Hayır 

Çözümler:
Cevap 1 c: Sigara içen bir kişi sigara dumanının %15ini kendi içine çeker. 
%85i hava sahasına dağılır ve bu duman yakındaki çocuklar tarafından 
solunabilir.

Cevap 2 a: Sigara dumanı bütün odalara dağılır ve 5 saate kadar hava 
sahasında kalabilir- kokusu kalmasa bile. Bu süreçte çocuklar toksinleri 
soluyabilir. Özellikle arabada sigara içildiğinde, çocuklar için çok büyük 
bir tehlike oluşur- camınız açık olsa bile.

Cevap 3 a, b, c ve d: Çocuklar sigara dumanına maruz kaldığında, bağışıklık 
sistemleri zayıflar çünkü çocuklar yetişkinlerden daha sık nefes alırlar 
ve bedenleri toksinleri daha zor savuşturur. Bu yüzden sigara içen bir aileden 
gelen çocuklar diğer hastalıklar icin daha duyarlı olurlar. 

Cevap 4 b: Çocuklar 30 dakika boyunca sigara dumanı solursalar, atar 
damarlarında büyük sağlık sorunları oluşur, yani kan damarlarını oksijen 
ve besin ile besleyen organlarda.

Cevap 5 a: Garajda içilen 3 sigara hava sahasını bir dizel motorundan 
daha kötü etkiler.

Cevap 6 b: Hayır, sigaranın zararlı maddeleri mobilyalara, halılara, perdelere 
ve araba koltuklarına bulaşır ve oradan tekrar hava sahasına dağılırlar. 
Sigaranın zararlı maddeleri elbise ve vücutta da yapışabilir ve direk 
çocukların vücuduna transfer olabilirler. Bu yüzden, ev ve arabanın tamamen 
sigarasız bir hava sahası olmasında ve ayrıca sigara içtikten sonra ellerin 
yıkanmasında büyük fayda vardır. 


