BEZPIECZNE WAKACJE - KILKA DOBRYCH RAD!
Wakacje to czas wyjazdów, wycieczek w okoliczne lasy i nad jeziora, zabaw organizowanych w
mieście. To też okres, w którym musimy pamiętać o podstawowych zasadach, aby czuć się
bezpieczniej i nie dać się ponieść beztrosce.
Letni wypoczynek to nie tylko beztrosko spędzone wakacje, ale także czas wielu niebezpieczeństw
grożących dzieciom. Część dzieci wyjeżdża na wakacje zorganizowane lub z rodzicami (opiekunami ).
Większość jednak pozostaje w miejscu zamieszkania i samodzielnie zagospodarowuje sobie wolny
czas. Pozostawione same sobie mogą wpaść na różne dziwne i niebezpieczne pomysły. Czy uda się
uniknąć tych niebezpieczeństw, zależy to przede wszystkim od naszej rozwagi i wyobraźni dzieci.
W CZASIE POBYTU W LESIE NALEŻY PAMIĘTAĆ:
- ogniska można rozpalać w odległości nie mniejszej niż 100 m od lasu lub w miejscu do tego
wyznaczonym przez administrację leśną ( dotyczy również grilli);
- rozpalanie ogniska w miejscu wyznaczonym należy każdorazowo zgłosić do leśniczego,
- każde ognisko musi być dozorowane przez osoby dorosłe i dogaszone po paleniu,
- w przypadku znalezienia niewypałów lub niewybuchów nie należy ich dotykać , ani też manipulować
przy nich; po zabezpieczeniu "znaleziska" należy natychmiast powiadomić Policję i Straż Pożarną.
W MIESZKANIU / DOMU:
- wyjeżdżając na dłuższy czas z domu wyłącz zasilanie prądu elektrycznego oraz zakręć zawór wodny i
gazowy,
- pozostaw u sąsiadów informacje gdzie będziesz przebywać,
- zakręć dokładnie butlę gazową,
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty które mogą zagrażać przechodniom w czasie silnych
wiatrów,
- dopilnuj aby dzieci nie bawiły się zapałkami, zapalniczkami; nie pozostawiaj nigdy w mieszkaniu
małoletnich bez opieki,
- nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej/elektrycznej bez dozoru,
- w przypadku wystąpienia zagrożenia (pożaru) powiadom o tym sąsiadów ,
ORGANIZUJĄC ZBIOROWY WYPOCZYNEK:
Na organizatorach ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypoczywających w obiektach , a w
szczególności:
- zapewnienie właściwych warunków ewakuacji uczestnikom wypoczynku w przypadku zagrożenia,
- sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych ( gaśnic, hydrantów) oraz łączności telefonicznej
ze służbami interwencyjnymi.
W razie niebezpieczeństwa dzwoń:
STRAŻ POŻARNA - 998 lub 112 z telefonów stacjonarnych

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną, należy wyraźnie podać:

- gdzie się pali? - dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro,
- co się pali?
- czy istnieje zagrożenie życia ludzi? (osoby ranne, uwięzione w budynku przez ogień),
- swoje imię i nazwisko i nr telefonu z którego się mówi.

UWAGA! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia. Połączenia z numerami alarmowymi są rejestrowane.

