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MUNDUROWI Z WIZYTĄ PRZED OSTATNIM DZWONKIEM
Policjanci z tyskiej komendy uczestniczyli w apelu, gdzie zebrały się dzieci, które rozpoczęły właśnie
ferie zimowe. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali policjantów oraz strażaków, którzy rozmawiali o
zasadach bezpiecznych zabaw oraz o właściwym poruszaniu się po drodze. Życzymy wszystkim
udanego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku!
Policjanci „drogówki” z Komendy Miejskiej Policji w Tychach w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” spotykali się z dziećmi,
które właśnie rozpoczęły ferie zimowe. Policjanci wraz z funkcjonariuszami straży pożarnej mieli niepowtarzalną okazję, żeby
przypomnieć dzieciom o najważniejszych zasadach zarówno bezpiecznej zabawy jak i właściwego poruszania się po drodze.
Zobrazować i przyswoić te zasady pomógł ﬁlmik z sierżantem Poli, który przypominał o zasadach w ruchu drogowym, dzieci
mogły dowiedzieć się o numerach telefonów alarmowych oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak skutecznie
wezwać pomoc.
Przypominamy:

Informuj zawsze rodziców lub opiekunów - gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz

Baw się w grupie innych dzieci, a nie samotnie, w miejscach ustronnych

Nie przyjmuj od osób obcych jakichkolwiek prezentów, np. Słodyczy

Nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi

Bądź nieufny wobec osób nieznanych, nawet tych, które wydają się sympatyczne

Nie otwieraj drzwi mieszkania ani drzwi klatki schodowej (domofonem) osobom obcym

Nie opowiadaj osobom obcym, co posiadacie w domu, gdzie przechowywane są kosztowności i pieniądze

Nie baw się w pobliżu jezdni, nie graj tam w piłkę

Nie wybiegaj nagle na jezdnię

Baw się w miejscu do tego przeznaczonym. Nie wchodź na teren budowy, zakładów pracy

Nie przebywaj nad zbiornikami wodnymi bez opieki dorosłych

Dziękujemy opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci i wkład włożony w naukę, a dzieciom życzymy wielu
uśmiechu, radości i udanych oraz bezpiecznych ferii!
Przypominamy także, że trwa ogólnopolska akcja nformacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której
celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat
odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnienie Dekalogu
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
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