Spotkanie profilaktyczne inne niż wszystkie…
Co roku policjanci i pracownicy bielskiej Policji w sezonie przedwakacyjnym
prowadzą spotkania w szkołach, których celem jest przypomnienie zasad
bezpiecznego wypoczynku. Odbywają się one w ramach realizacji założeń
programu profilaktycznego pn.: „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”.
W roku 2020 z powodu wprowadzonych obostrzeń i zamkniętych szkół
proponujemy przypomnienie zasad za pomocą prezentacji.

Obejrzyj slajdy
i sprawdź swoją
wiedzę nt.
bezpieczeństwa

PAMIĘTAJ!!!
Wakacje to czas relaksu, beztroski,
zabawy i nowych wrażeń.
Jednak nie możemy zapomnieć
o bezpieczeństwie.
Planując letni wypoczynek należy
pamiętać o obowiązujących zasadach.

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ…
• Kąp się w miejscach dozwolonych, pod opieką
rodziców lub zaprzyjaźnionych dorosłych.

• Zanim wejdziesz do wody zwróć uwagę na kolor
flagi, jaką jest oznaczone kąpielisko –czerwona
flaga oznacza czasowy zakaz kąpieli, biała
informuje, że kąpiel jest dozwolona.

• Wchodząc do wody, zanurzaj się powoli tak, aby
organizm miał czas na przystosowanie się do
niższej temperatury (przy szybkim zanurzeniu
można narazić się na szok termiczny).
• Do wody wchodź najwcześniej po 30 min.
od zjedzenia posiłku.
• Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. Noś
jasne nakrycie głowy i pij dużo wody.

BEZPIECZENSTWO NA WSI

 Obsługa maszyn rolniczych to
zadanie dla dorosłych. Sam, bez ich
nadzoru i zgody nie uruchamiaj
takich urządzeń.
 Nie
podróżuj
na
błotnikach,
zaczepach czy dyszlach maszyn.
 Nie wdrapuj się na przyczepy
załadowane sianem czy słomą.
Upadek
z
wysokości
grozi
poważnymi obrażeniami.
 Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt
–mogą być nosicielami chorób
zakaźnych czy pasożytów.
 Nie strasz i nie płosz zwierząt
hodowlanych. Przestraszone zwierzę
może być niebezpieczne.

W LESIE …

 Nie oddalaj się od opiekunów.
 Szanuj mieszkańców lasu –zachowaj ciszę.
 Nie łam gałązek.
 Nie rań kory drzew.
 Dbaj o czystość –zabierz śmieci ze sobą.
 Nie kop ani nie niszcz niejadalnych grzybów.
 Nie rozpalaj ogniska w lesie ani w jego okolicy.

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE

 Używaj sprawnego i w pełni
wyposażonego roweru.
 W czasie jazdy używaj kasku.
 Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla
rowerzystów.
 Przestrzegaj przepisów drogowych.
 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie
wszystkie skręty.
 Przejście dla pieszych pokonuj pieszo,
a rower prowadź obok.
 Jeśli jedziesz rowerem po zmroku lub
w nocy, zapalaj lampki rowerowe
(z tyłu i z przodu).
 Aby być lepiej widocznym, wkładaj
kamizelkę odblaskową.

GDY JESTEŚ SAM …
 Zachowaj czujność.
 Nie otwieraj drzwi do domu osobom
nieznajomym.
 Nie rozmawiaj z osobami obcymi.
 Prezenty czy słodycze przyjmuj tylko
od osób, które znasz.
 Nie
wsiadaj
do
samochodu
nieznajomego, nawet gdy będzie
zachęcał cię słodyczami.
 Gdy jesteś na podwórku, baw się z
dala od ulicy.
 W domu nie majsterkuj przy
urządzeniach elektrycznych.
 Nie głaszcz i nie drażnij zwierząt.

BEZPIECZENSTWO W SIECI
PAMIĘTAJ O PODSTAWOWYCH ZASADACH
KORZYSTANIA Z INTERNETU:
 Korzystaj z oprogramowania
antywirusowego.
 Otwieraj wiadomości tylko od znajomych
osób.
 Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
 Unikaj klikania w nieznane linki i
załączniki w wiadomościach e-mail.
 Nie podawaj danych osobowych w sieci.
 Chroń swoje konta w serwisach
społecznościowych.
 Stosuj trudne do odgadnięcia hasła.
 Czytaj regulaminy.
 Sprawdzaj, czy strona do której się
logujesz, ma zabezpieczenie SSL.
 Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie, nie
musi być tym, za kogo się podaje.

W razie nagłego zdarzenia dzwoń:

Dzwoniąc na
997 połączysz
się z numerem
alarmowym 112

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski, tel.: +48 85 831 0317
kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl, www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH
WAKACJI!

Opracowanie:

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej,
Nieletnich i Patologii,
Wydziału Prewencji

