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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRAJEWIE RADZI!
INFORMUJE! OSTRZEGA!

POLICJANCI Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
RADZĄ, INFORMUJĄ, OSTRZEGAJĄ

Nowy rok szkolny to czas, kiedy wzrasta liczba niebezpieczeństw grożąca naszym najmłodszym. Aby ustrzec nasze pociechy przed grożącym im
ryzykiem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie radzą:

PRZED WYJŚCIEM Z DOMU:

Sprawdźmy jak dziecko radzi sobie z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania!
Uczulmy najmłodszych, aby nie nosili klucza na szyi!
Zadbajmy o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej, elektrycznej i wodnej oraz urządzeń, które są do nich podłączone!
Ustalmy z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły i powrotu z niej, a także sposoby kontaktowania się w nagłych wypadkach!

W DRODZE DO SZKOŁY:

Wybierzmy dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły i zastrzeżmy, aby z niej nie zbaczało!
Zadbajmy o to, aby dzieci unikały ryzykownych skrótów!
Zapoznajmy najmłodszych z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię!
Przestrzegajmy dzieci, aby unikały miejsc, gdzie może je spotkać coś złego!
Nauczmy swoje dziecko właściwego zachowania w stosunku do osób obcych!

Uczulmy je, aby nigdy nie

korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, nie brało od niego słodyczy i prezentów. Jeżeli obcy będzie
próbował zatrzymać dziecko niech biegnie do miejsc gdzie są inni ludzie, głośno wzywając „POMOCY”.
Wytłumaczmy dziecku, aby nie głaskało psa bez zgody i nigdy nie drażniło psów, nawet, jeśli są one za ogrodzeniem,
Nie pozwalajmy dziecku wchodzić na teren wykopów i ruin! To grozi wypadkiem!

W SZKOLE:

Nie pozwalajmy dziecku nosić do szkoły większych kwot pieniędzy i wartościowych przedmiotów!
Niech dziecko nie zostawia w szatni, w kieszeniach kurtki pieniędzy i kluczy do mieszkania!
Komórkę lepiej zostawić w domu, jeśli dziecko musi ją wziąć, najlepiej niech nosi ją zawsze przy sobie!

W DOMU:

Zapewnijmy dziecku miejsce, w którym mogłoby się bawić bezpiecznie swoimi zabawkami! Przestrzegajmy przed
wychylaniem się przez okno!

Telefonujmy często do dziecka, aby upewnić się, że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo!
Schowajmy przed dziećmi wszystkie lekarstwa oraz substancje chemiczne!
Poprośmy sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych, kręcących się w pobliżu waszego mieszkania!
Wyposażmy dziecko w numery telefonów do służb ratowniczych, a także do swojego miejsca pracy!
Nie pozwalajmy dzieciom bawić się zapałkami oraz zapalniczką,

KIEROWCO:

Zachowaj rozsądek i zwolnij! Przy szkole zdejmij nogę z gazu!

PAMIĘTAJMY!!!
O zapewnieniu dziecku widoczności na drodze! Zaopatrzmy je w elementy odblaskowe!

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie życzą wszystkim uczniom bezpiecznej drogi do szkoły!
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