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DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!
Data publikacji 28.06.2013
Wakacje to wymarzony czas na podróże i wypoczynek, ale także okres wielu zagrożeń.
Szczególnie w okresie letnim dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw.
Zagrożenia na które narażone są dzieci uzależnione są od miejsca, rodzaju i sposobu spędzania
wolnego czasu. Dlatego dbając o dobro waszego dziecka przedstawiamy Państwu kilka
podstawowych rad:
Gdy twoje dziecko spędza wolny czas poza domem, powinieneś wiedzieć w jakim
towarzystwie (Jak nazywają się koledzy i koleżanki twojego dziecka)
Pozostawiając swoje dziecko samo w domu, uczulcie je, aby podczas waszej nieobecności
nie otwierały drzwi dla osób nieznajomych
Przeprowadźcie rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń, które czyhają podczas wakacji
Przekażcie instrukcję jak wasze dziecko powinno przechowywać

klucze od mieszkania,

wspominając, iż najlepiej gdy są schowane w szczelnie zamkniętej kieszeni
Zapewniając dziecku bezpieczną zabawę w domu, ograniczcie dostęp do urządzeń
elektrycznych i gazowych
Spędzając wakacje poza domem – Pokażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw, Nauczcie
je ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic i
podobnych niebezpiecznych miejsc, a także jak bezpiecznie poruszać się po drodze pieszo
czy rowerem
Obok telefonu zawsze pozostawiajcie informację z odnotowanymi numerami telefonów do
rodziców lub bliskich członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać numery do:
Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej; a także jak należy
przeprowadzić rozmowę telefoniczną w sytuacji zawiadomienia o niebezpieczeństwie
(przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie i rodzaju niebezpieczeństwa)
Okres wakacyjny sprzyja kontaktom seksualnym młodzieży. Przeprowadzajcie rozmowy na
temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań, takich jak np. przebywanie w
nieodpowiednim towarzystwie, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie
W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież szczególnie narażone są na kontakty z używkami,
takimi jak alkohol, narkotyki czy papierosy. Przekażcie kluczowe informacje na temat
pułapek związanych z używkami
Nauczcie dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozmawiajcie z nim o
ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Odkrywajcie Internet
razem z nim
Rozmawiajcie z dziećmi o ryzyku umawiania się z osobami nieznajomymi w sieci. Nauczcie
swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

Rodzice i Opiekunowie!!!! Zawsze interesujcie się waszym dzieckiem. Sprawdzajcie gdzie wasze dziecko się bawi. Czy
zabawa dziecka jest bezpieczna!!

