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BEZPIECZNE WAKACJE 2018
Zbliżają się wakacje. Wielu z nas zaplanowało sobie w tym okresie urlopy. Lato i wakacje to czas na
beztroski wypoczynek. Chętnie spędzamy go nad brzegiem rzeki, jeziora czy morza. Aby było
naprawdę spokojnie i bezpiecznie musimy przestrzegać podstawowych zasad.

Jeśli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek:
-sprawdź, komu powierzasz nad nim opiekę
-ustal wiarygodność organizatora wypoczynku
-sprawdź, jakie są opinie na temat organizatora wypoczynku wśród osób wcześniej korzystających z jego usług
-ustal dokładny adres pobytu dziecka, warunki socjalne, opiekę medyczną oraz program kolonii, obozu itp...
-sporządź dziecku wykaz zabranych przedmiotów, najbardziej wartościowe z nich oznakuj
-przekaż dziecku kartkę z adresem domowym i numerem kontaktowych
-porozmawiaj z dzieckiem o różnych sytuacjach w jakich może się znaleźć, poradź mu, jak wtedy należy się zachować

Spędzając czas wolny nad wodą:
-nie kąp się w rzekach, żwirowiskach, gliniankach, w pobliżu mostów i jazów wodnych
-nie skacz do wody w nieznanych miejscach
-nie kąp się po spożyciu alkoholu
-nie wchodź do wody po długim pobycie na słońcu
-nie odpływaj za daleko od brzegu
-nie pływaj na prowizorycznym sprzęcie wodnym
-gdy pływasz kajakiem lub łódką załóż kamizelkę ratunkową
-dzieci winny kąpać się tylko pod opieką dorosłych
-jeśli to możliwe, korzystaj z kąpielisk strzeżonych

Aby ustrzec się przed kradzieżą roweru:
-oznakuj swój rower, umożliwi to jego identyfikację,

-nie pozostawiaj jednośladu bez zabezpieczenia w miejscach o dużym nasileniu ruchu (okolice sklepów, bazarów itp.),
złodziej tylko na to czeka,
-zwracaj uwagę na osoby kręcące się przy Twoim rowerze, może chcą go ukraść!
-nie udostępniaj swojego roweru do przejażdżki obcym osobom, możesz go już więcej nie zobaczyć!
-w domu przechowuj rower w dobrze zabezpieczonym miejscu aby nikt bez Twojej wiedzy nie mógł go zabrać,
-staraj się nie pozostawiać roweru przed blokiem

O czym jeszcze należy pamiętać podczas wakacji ?

Zagrożenie wynikające z propozycji zażycia narkotyku lub środków odurzających:

-nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza w środkach komunikacji lub dyskotekach, stanowczo odmawiaj,
-pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie zakazane,
-o pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub osobę dorosłą, w razie potrzeby skontaktować się z policjantem.

Zagrożenie wynikające ze spożywania alkoholu:

-zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju alkoholowego,
-miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na organizm tak samo, znosząc kontrolę świadomość zachowania i
opóźniając reakcję,
-będąc pod wpływem alkoholu narażasz się na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą.

Przed wyjazdem na letni wypoczynek PAMIĘTAJ o zabezpieczeniu swojego mieszkania przed włamaniem.

-Wyjeżdżając na urlop poproś członków rodziny, sąsiadów by doglądali Twoje mieszkanie (najlepiej codziennie) i włączyli
światło na parę godzin. Można też zaopatrzyć się w „symulatory obecności”, które będą robić to automatycznie.

-Poproś o odbieranie korespondencji ze skrzynek pocztowych – zapchana skrzynka jest dowodem dłuższej nieobecności
właściciela mieszkania.
-Poproś o zbieranie spod drzwi wejściowych do mieszkania ulotek reklamowych.
-Poinformuj zaufanych sąsiadów o terminie powrotu z wypoczynku, wszystkie podejrzane hałasy dochodzące z naszego
mieszkania przed tą datą będą dla nich sygnałem alarmowym.
-Jeśli w mieszkaniu przechowujesz bardzo cenne przedmioty najlepiej zdeponuj je w depozycie.
-Gdy nie masz możliwości zdeponowania cennych rzeczy, oznacz je w sposób umożliwiający ich późniejszą identyfikację np.
poprzez zrobienie zdjęcia, spisanie numeru seryjnego.
-Przed wyjazdem sprawdź bardzo dokładnie wszystkie drzwi i okna, zakręć gaz i zawór z wodą, odłącz aparat telefoniczny.
Opiekunom twojego mieszkania pozostaw numer telefonu komórkowego pod który będą mogli skontaktować się z Tobą w
razie nagłej, nieprzewidzianej potrzeby.

BEZPIECZEŃSTWO W PODRÓŻY
Jak unikać zagrożeń w podróży?

-Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach gdzie występuje duży tłok, np.: w autobusowych, na przystankach i w
środkach komunikacji publicznej itp.
-Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu do zatłoczonego autobusu komunikacji miejskiej.
-W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów.
-Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.
-W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.
-Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty
całej kwoty.
-W środkach komunikacji publicznej siadaj blisko kierowcy lub grupy ludzi.
-Staraj się nie spać podróżując komunikacją publiczną.
-Planując zwiedzanie nie znanej Ci okolicy zapytaj w recepcji hotelu lub pensjonatu, w którym zamieszkałeś o niebezpieczne
miejsca i ewentualne zagrożenia.
-Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty przechowuj w sejfie hotelowym lub w skrytce bankowej.
-Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem – przestępcy mogą to

wykorzystać.
-Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży.
-Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert
handlowych, kupna atrakcyjnych towarów po niskich cenach itp.

Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj aby jak najszybciej zgłosić ten
fakt do najbliższej jednostki Policji.

Bezpieczne żniwa !

Każdego roku podczas żniw dochodzi do wielu tragicznych wypadków. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie, ale też niewiedza i
lekkomyślność – to najczęstsze przyczyny tragedii.
Zróbmy wszystko, aby tegoroczne żniwa stały się bezpieczne! Pamiętajmy zwłaszcza o dzieciach! One także padają ofiarą
wypadków, i to najczęściej z winy dorosłych.
A p e l u j e m y o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno podczas prac w polu jak i w obejściu.

Podstawowe zagrożenia to:

-Czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów, usuwanie nadmiaru słomy.
-Zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych.
-Wymiana części, np. kos w maszynach żniwnych.
-Nawlekanie sznurka, drutu w snopowiązałce lub prasie.
-Stawanie i jazda na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn oraz ciągników będących w ruchu.
-Przebywanie między ciągnikiem a maszyną współpracującą, przy włączonym silniku.

Zadbajmy wspólnie, by żniwa minęły bez wypadków i ludzkich tragedii !

Wszystkim życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!
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