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BEZPIECZNE FERIE
W województwie podlaskim za kilka dni rozpoczną się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży najbliższe dni będą czasem
odpoczynku i zabawy. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą policjanci ruchu drogowego i prewencji.
Jak co roku grajewscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie ferii. Funkcjonariusze będą prowadzili wzmożone
działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa. Policja będzie rozpoznawała i kontrolowała miejsca, w
których grupuje się młodzież, będzie legitymować osoby, kontrolować stan trzeźwości małoletnich. Tak wiele przedsięwzięć Policji w celu
zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku.
W związku z tym Policja apeluje!!
Jeżeli dzieci pozostają w domu, na czas nieobecności dorosłych należy:
●
●

zapewnić im opiekę przez osoby zaufane,
w widocznym miejscu ( najlepiej przy telefonie) umieścić numery do rodziców, osób zaufanych, alarmowe ( straż pożarna, policja,

pogotowie ratunkowe),
●

wyrobić u dzieci nawyk zamykania drzwi od wewnątrz,

●

zakazać wpuszczania do mieszkania osób nieznajomych,

●

nauczyć dziecko, iż w przypadku rozmowy telefonicznej z nieznajomym powinno powiedzieć, że rodzice są w domu, ale chwilowo nie mogą

podejść do telefonu,
Jeżeli dzieci przebywają poza domem należy:
●

przestrzegać, aby nie wchodziły na zamarznięte jeziora, rzeki czy stawy- do zabawy na lodzie służą lodowiska i sztucznie wytworzone

ślizgawki. Pamiętajmy – NIE MA BEZPIECZNEGO LODU!!!
●

zadbać o widoczność dziecka- kontrastowe ubrania, oznakowanie odblaskami podniesie bezpieczeństwo dziecka,

●

nauczyć dziecko, aby klucze od mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,

●

nauczyć dziecko, aby nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,

●

nauczyć dziecko, aby nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w

miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
●

pilnować, by dziecko korzystało tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych

i wydzielonych miejsc zabaw- akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo
niebezpieczne!

Jeżeli dzieci wyjeżdżają na zimowisko należy zwrócić szczególna uwagę na to czy :
●

organizator posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska,

●

organizator posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci, program zimowiska, adres, telefony,

●

organizator zapewnia opiekę medyczną ,

●

opiekunowie na zimowisku posiadają odpowiednie kwaliﬁkacje,

●

zapewniona jest właściwa opieka na czas przejazdu,

●

ﬁrma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie przewozu osób,

●

kierowcy posiadają świadectwa kwaliﬁkacji,

●

pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne.

Zimowe ferie, to też czas, kiedy ruch na drogach jest bardziej wzmożony. Niestety, pomimo wielokrotnie powtarzanych apeli, nie wszyscy
kierujący pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Nadmierna prędkość, nie zapięte pasy bezpieczeństwa, rozmowy przez telefon komórkowy w
trakcie jazdy, kierowanie pod wpływem alkoholu, dziecko przewożone bez fotelika, to najczęstsze przestępstwa i wykroczenia drogowe. Z
policyjnych statystyk wynika, że każdego roku w czasie ferii zimowych na polskich drogach dochodzi
do poważnych wypadków, w których giną kolejne osoby. Zadbajmy, zatem wszyscy o bezpieczny wypoczynek i powrót do domów.

APEL DO DZIECI

W śnieżnym puchu zawirował świat
Przyjmij uwagi i tych kila rad
By radość, uśmiech i wszelkie szaleństwa

Nie kończyły się bólem łzami- z braku bezpieczeństwa

Policja radzi i informuje
Zachowaj szczególną ostrożność podczas zabaw zimowych :
korzystaj tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw - bezwzględnie przestrzegaj zakazu wchodzenia na zamarznięte, rzeki,
stawy, czy baseny.

nigdy nie ślizgaj się po lodzie na rzece lub dzikim jeziorze bo nie wiesz jakiej grubości jest taﬂa lodu.
nie wybiegaj na lód który już pod kimś się załamał,
nie obrzucaj śniegiem samochodów , szczególnie tych będących w ruchu,
nie rzucaj śnieżkami w pieszych lub okna,
nie zjeżdżaj na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne /ulice, torowiska/,
nie ufaj obcym ludziom. Nie przyjmuj od nich żadnych słodyczy, nie rozmawiaj z nimi.
Jeżeli zostaniesz sam w domu :
nie wpuszczaj do domu osób nieznajomych,
kiedy odbierasz telefon podczas nieobecność domowników i nie znasz rozmówcy, powiedz, że w tej chwili rodzice nie mogą podejść do
telefonu, poproś o nazwisko i numer telefonu rozmówcy oraz poinformuj, że rodzice oddzwonią do niego,
Po rozmowie telefonicznej, podczas której obca osoba wypytuje cię czy jesteś sam w domu ,natychmiast zadzwoń do opiekunów lub
osób zaufanych i poinformuj o rozmowie,
kiedy słyszysz pukanie do drzwi podczas nieobecność domowników pod żadnym pozorem nie powinieneś otwierać drzwi osobie
nieznajomej, bez względu na to, za kogo podaje się osoba pukająca (np. policjant, listonosz, hydraulik ), - pod żadnym pozorem nie
otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła.
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