Bezpieczne wakacje
Zbliżają się wakacje i w związku z tym, chciałam Wam przypomnieć kilka ważnych zasad
dotyczących bezpieczeństwa.
Wiele informacji (aktualnych) na temat tego zagadnienia w odniesieniu do obecnej sytuacji
znajdziecie na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy :
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=4100&page=9551
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=4100&page=9548
Dla przypomnienia kilka zasad, które mogą się przydać Wam i Waszym rodzicom :
I. MIESZKANIE
- Wyjeżdżając na urlop poproś członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół by przychodzili do
Twojego mieszkania (najlepiej codziennie) i zapalali na parę godzin światło, można także
kupić "symulatory obecności" które będą to robić automatycznie,
- Poproś o odbieranie poczty - zapchana skrzynka pocztowa jest dla włamywacza dowodem
dłuższej nieobecności właściciela,
- Poproś o zbieranie spod drzwi ulotek reklamowych,
- Poinformuj zaufanych sąsiadów o terminie powrotu, wszystkie podejrzane hałasy
pochodzące z naszego mieszkania przed tą datą powinny być dla nich sygnałem alarmowym,
- Jeśli trzymasz w mieszkaniu bardzo cenne przedmioty złóż je do depozytu,
- Rzeczy szczególnie cenne oznacz w sposób umożliwiający ich późniejszą identyfikację np.
poprzez zrobienie zdjęcia, spisanie numeru seryjnego,
- Przed wyjściem sprawdź bardzo dokładnie wszystkie drzwi i okna.
II. KĄPIELISKO
- Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,
- Jeśli są z Tobą dzieci, ani na chwilę nie spuszczaj ich z oka, dzieci nigdy nie powinny kąpać
się same,
- Idąc do wody ktoś musi pozostać przy ubraniach - poproszenie przygodnych znajomych o
zwrócenie uwagi na nasze ubrania często kończy się zniknięciem i znajomych i naszych ubrań
z portfelami, telefonami...
- Po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli - szok termiczny może być przyczyną
tragicznego w skutkach wypadku.
- Nie skacz do wody przed zbadaniem dna - korzeń, kamień czy jakikolwiek przedmiot może
spowodować groźny uraz kręgosłupa.
III. POLE NAMIOTOWE
- Nigdy nie zostawiaj cennych przedmiotów w namiocie,
- Wybieraj tylko te pola, które mają swojego właściciela lub administratora, unikaj "dzikich"
pól namiotowych,
- W razie pojawienia się na polu namiotowym grupy podejrzanych ludzi, zachowujących się
głośno i agresywnie, nigdy nie interweniuj sam(a) - wezwij Policję, informując jak liczna jest
grupa.

IV. PRACE POLOWE
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci, brak nadzoru ze strony zajętych pracami polowymi
rodziców jest często przyczyną wypadku,
- Zwracaj uwagę na zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, zwłaszcza takich
elementów jak pasy transmisyjne czy kosy kosiarki,
- W czasie przejazdu maszynami rolniczymi drogami publicznymi zadbaj o ich należyte
oświetlenie,
- Jadąc samochodem, w momencie zauważenia jadącej maszyny rolniczej czy człowieka
pędzącego zwierzęta, zwolnij - przestraszone zwierzę może zachować się w sposób zupełnie
nieprzewidywalny.
V. MIEJSCA ROZRYWKI
- Będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych, do podanego napoju
mogły zostać dosypane różne środki np. odurzające.
(Opracowanie zasad Agata Pilch)

Życzę słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji!

Wasza wychowawczyni Joanna Tatkowska

