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O BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS FERII ZIMOWYCH!
Jak bezpiecznie spędzić ferie? Jakich miejsc unikać? - to niektóre z pytań, na które odpowiadają
nyscy policjanci podczas spotkań z dziećmi przed zimowym wypoczynkiem. W ramach działań
„Bezpieczne ferie 2018” funkcjonariusze rozmawiają z najmłodszymi o bezpieczeństwie. Wszystko
po to, by nasze pociechy podczas ferii bezpiecznie wypoczęły, a po 2 tygodniach beztroski całe i
zdrowe wróciły do szkoły.
Już za kilka dni w województwie opolskim rozpoczną się ferie zimowe. Przed zimowym wypoczynkiem policjanci spotykają się
z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Tematem prelekcji jest bezpieczeństwo najmłodszych podczas zabaw poza domem
jak również przestrzeganie przed niebezpieczeństwem w domu.
Wczoraj st. asp. Arkadiusz Dutka z Wydziału Ruchu Drogowego nyskiej komendy przeprowadził spotkanie w Szkole
Podstawowej w Nowakach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas Vi i V. Policjant rozmawiał z dziećmi na temat
bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zachowań ryzykownych. Poza bezpieczeństwem na drodze, przestrzegał
młodych ludzi przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, informując dzieci jakie może być to niebezpieczne.
O bezpieczeństwie w trakcie ferii opowiedziała również nadkom. Małgorzata Jeżewska z Zespołu ds. Nieletnich, która
spotkała się z uczniami klas I-III. Informowała o zagrożeniach związanych z przebywaniem najmłodszych w rejonie
zamarzniętych zbiorników wodnych oraz co należy zrobić, kiedy zaatakuje nas pies. Wyjaśniła jak należy organizować kulig
oraz bitwę na śnieżki, by zabawy te kończyły się szczęśliwie. Dzieci dowiedziały się również, jak zachować się w przypadku,
gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji z obcymi osobami i jak ich uniknąć oraz gdzie szukać pomocy. Ponadto
przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.
Na zakończenie zajęć dzieci miały możliwość zobaczyć sprzęt, który wykorzystywany jest w codziennej służbie przez
policjantów.
Pamiętajmy!
Policjantów o skontrolowanie przewoźnika, przewożącego nasze pociechy na ferie, mogą poprosić opiekunowie, rodzice czy
organizatorzy wyjazdu. Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego miejsce, datę i godzinę odjazdu autokaru,
sprawdzą kierowcę i jego pojazd by wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości.
Warto także, żeby opiekunowie przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach poruszania się po drogach w warunkach
złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców
słabiej dostrzegani, a droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża się. Tak więc przechodzenie przez ulicę powinno
odbywać się ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym
świetle dla ruchu pieszego.
Nie zapominajmy o tym, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Warto przypomnieć, że pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego z odległości około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe,
staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego.
Przed feriami warto także ustalić z dziećmi zasady postępowania i przypomnieć by:

- wyjeżdżając na zorganizowany wypoczynek nie zabierały z domu wartościowych przedmiotów ani większej gotówki ze
względu na ryzyko kradzieży;
- nie rozmawiały z nieznajomymi i nie przyjmowały od nich żadnych słodyczy, napojów etc;
- nie oddalały się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna.
Dzieciom pozostającym w domu przypomnijmy o konieczności zamykania drzwi na klucz i o zakazie wpuszczania do domu
osób nieznajomych. Uczulmy, aby nie bawiły się ogniem, prądem i wodą, a korzystając z internetu nie podawały swoich
danych, nie wysyłały zdjęć i nie opowiadały nowym znajomym z sieci o zasobności rodziców.
Przestrzegajmy, żeby w czasie zabaw na śniegu nie zjeżdżały na sankach w miejscach położonych blisko drogi lub zbiorników
wodnych, nie dopinały sanek do samochodów, na łyżwach jeździły tylko na wyznaczonych lodowiskach, a jeżdżąc na nartach
wybierały stoki dostosowane do własnych umiejętności.
Pamiętajmy też o pozostawieniu dzieciom informacji z telefonami alarmowymi (997 - policja, 998 - straż
pożarna, 999 -pogotowie ratunkowe).
Wykaz miejsc kontroli autokarów w woj. opolskim ►
Wykaz miejsc kontroli autokarów w całej Polsce ►
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