
A Tatá picouno unha abella nun dedo. Papa Bolechas quítalle 
o aguillón, lávalle o dedo, ponlle xeo e chama ao 061.
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A casa dos Bolechas
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Cuarto de mamá e papá Bolechas Cociña Corredor

Cuarto dos Bolechas Sala de estar Cuarto de baño

Balcón interior Comedor Entrada
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Chama ao 061
sempre que precises
axuda sanitaria.
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As picaduras de abellas e avespas son
frecuentes. Pican sobre todo se nos
asustamos e pretendemos afastalas
acenando coas mans, ou tamén se nos
metemos en lugares onde hai colmeas.
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Papá Bolechas está a coidar as plantas do
balcón. Tatá anda tamén de xardineiro, a
xogar coa pa e o angazo da praia.
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Ei! Unha abella saíu dunha flor
e picou a Tatá nun dedo. Seguro
que a escorrentou coa pa.
–Buáaaaaaaaa!
Tatá chora, porque as picaduras
de abella doen moito.
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Papá Bolechas quítalle o aguillón da abella a
Tatá. Utiliza un cartón para non premerlle
moito a ferida, porque, se a preme, sae o
veleno do aguillón.
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Papá Bolechas lávalle o dedo a Tatá con
auga e xabón e explícalle o que lle pasou.
–Picouche unha abella, Tatá, e deixouche
o aguillón cravado no dedo. Os aguillóns
das abellas teñen veleno. Por iso che doe.
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Despois de lavarlle o dedo,
papá Bolechas ponlle a Tatá
un pouco de xeo envolto nun
pano.
–Co xeo arrefríache o dedo e
non che pica tanto. Xa verás.
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Papá Bolechas chama ao 061 para
asegurarse de que fixo todo ben.
O médico do 061 dille que é mellor
que leve Tatá ao Centro de Saúde.
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A médica do Centro de
Saúde dille a papá Bolechas
que Tatá está moi ben.
–Xa case non se lle nota a
picadura. Este neno é forte
coma un touro.

16



19

Papá e mamá Bolechas observan
a Tatá de noite para comprobaren
que segue ben.
–Seguro que está a soñar que é
xardineiro –di o pai.
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Despois de dous días, Tatá ten o dedo
totalmente curado. Mais enfádase coa
súa abella de peluche. Seguro que
pensa que foi ela quen o picou.
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Non se deben de
botar ungüentos
nin barro nas
picaduras.

Nin se lles debe
de poñer calor.

Debemos de lavar
as feridas con
auga e xabón.

É bo poñerlles xeo
ás picaduras.

Debemos de
chamar ao 061.
O máis seguro é
que nos aconsellen

ir ao hospital.

Non debemos de
acercarnos a

lugares onde haxa
avespas ou abellas.

Se se nos acerca
unha avespa ou
abella, debemos
de manter a calma

e non acenar.

Non é bo premer
as picaduras,

porque facemos
que saia o veleno

do aguillón.

Se entra unha
avespa ou abella

no coche,
debemos de abrir
as xanelas para

que saia.

CONSELLOS NON OS ESQUEZAS
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