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Warta JITCO
㧙 Menjalankan Kehidupan di Asrama Tanpa menjadi
Cedera dan Sakit 㧙
Ԙ Untuk menjaga nyawa kita, hadirilah selalu latihan
pengungsian !
Pada bulan Maret 2009, tengah malam, terjadi korsleting yang
menimbulkan api di ruang kantor lantai II. Ketika para Trainee dan
Trainee Praktek Kerja (TPK) yang tidur di lantai III mengungsi, ada
yang terjatuh dari tangga tali dan dari bangunan, yang menyebabkan
1 orang tewas dan 8 orang cedera berat.
Memang penting sekali untuk melengkapi asrama dengan
fasilitas ; alat detektor kebakaran, alat pemadam api, perlengkapan
untuk mengungsi dan sebagainya, tetapi yang lebih penting lagi
adalah menggunakan dan mengoperasikan peralatan ini. Jadi mari
kita ikut [latihan pengungsian] untuk mempelajarinya lagi. Untuk
turun melalui tangga tali amat rumit, jadi berlatihlah agar kita bisa
menuruni tangga tali tersebut dengan lancar dan aman.
ԙ Memahami perbedaan peralatan memasak dan cara
memasak.
Peralatan memasak yang digunakan di Jepang ada kalanya berbeda
dengan peralatan yang digunakan di Tanah Air. Terutama pisau di
Jepang berbeda dengan pisau di China, baik ukurannya maupun
penggunaannya, sehingga membuat jari kita mudah terluka. Selain
itu, kuali penggorengan China lebih tebal dan berat, ukurannya juga
besar, sehingga minyak tidak memercik ke sana ke mari, sementara,
kuali Jepang mudah dikelilingi api sehingga bisa membuat luka
terbakar.
Penanggulangannya : pahamilah dulu perbedaan cara
memasak dan peralatan memasak ini, lalu tanyakanlah cara-cara
penggunaannya kepada Pembimbing Kehidupan.
Juga sediakanlah alat pemadam api untuk mencegah
kebakaran dan sekalian menanyakan cara pemakaiannya.
Ԛ Waspada terhadap keracunan makanan.
Dengan alasan karena murah dan efisien, kita cenderung
untuk memasak dalam jumlah banyak sekaligus dan menyimpannya,
inilah biang keladi dari keracunan makanan. Hal ini terutama di
saat musim panas, sangat berbahaya. Meskipun kita tentu saja
menyimpannya di lemari pendingin, tetapi di dalam lemari pendingin
sekalipun bakteri juga berkembang biak.
ԛ Pakailah alat pemanas dan alat elektronik dengan mematuhi
hal-hal yang perlu diperhatikan.
Seringkali terjadi luka bakar oleh temperatur rendah dari
alat pemanas yutanpo (wadah berisi air panas). Oleh karena itu,
penggunaan alat pemanas yutanpo yang berbeda (di China memakai
alat pemanas lantai), tanpa mengetahui caranya adalah sangat
berbahaya.
Begitu pula, ketika membeli alat-alat elektronik di Jepang,
kita harus menggunakannya dengan mematuhi hal-hal yang perlu
diperhatikan setelah membaca keterangannya terlebih dahulu.
Seandainya tidak ada keterangan dalam bahasa kita, maka
tanyakanlah kepada Pembimbing Kehidupan dan lainnya terlebih
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dahulu, baru menggunakannya.
Ԝ Hal yang perlu diperhatikan dalam
aktivitas kehidupan sehari-hari.
Berhati-hatilah jangan sampai cedera karena jatuh ketika
naik atau turun tangga, terpeleset ketika berjalan di koridor, terjepit
ketika memindahkan mebel rumah & gerakan yang dipaksakan,
terpeleset ketika sedang mandi, kejatuhan barang ketika sedang
membersihkan ruangan, jatuh atau terpeleset ketika sedang membawa
atau menjemur cucian, terjepit ketika menutup & membuka pintu.
ԝ Penanggulangan ketika terjadi bencana alam
Untuk penanggulangan keadaan darurat ketika terjadi gempa bumi,
angin topan dll, diperlukan penjagaan keamanan jalan atau koridor
untuk pengungsian, tindakan agar mebel tidak jatuh, lampu senter,
serta tv atau radio untuk mencari informasi dan sebagainya.
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