W okresie ferii zimowych wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Brak właściwej opieki ze strony rodziców, opiekunów i organizatorów zimowego
wypoczynku może być przyczyną wielu tragicznych wypadków, a także przestępstw i
wykroczeń popełnianych przez nieletnich
i na ich szkodę.
10 stycznia 2018 roku, na zaproszenie
Zespołu Psychologiczno – Pedagogicznego SP 22,
naszą szkołę odwiedził dzielnicowy- p. Zbigniew
Ziemiński.

Zaproszony

gość

przypomniał

o zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież w
trakcie ferii zimowych. Omówił zasady bezpieczeństwa
podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na dworze.

OTO CENNE WSKAZÓWKI, KTÓRE PRZEKAZAŁ UCZNIOM PODCZAS APELU.
NIE LEKCEWAŻMY ICH!!!
1. Wychodząc na dwór, należy ubierać się stosownie do pogody; do zabaw na śniegu, czyli
zjazdów na sankach itp., wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań
i ciągów komunikacyjnych.
2. Nie ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi
ryzyko złamań kończyn dla innych osób (korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych
lodowisk).

3.

Pod

żadnym

pozorem

nie

wchodzić

na

lód

zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów,
stawów itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili
załamać się pod ich ciężarem.
4. Nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to
skończyć tragicznie.
5. Nie rzucać w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż
może doprowadzić to do obrażeń ciała.

6. Podczas zabaw na śniegu i lodowisku trzeba pilnować swoich wartościowych przedmiotów.
Jeśli to możliwe, portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu lub pod opiekę zaufanej
osobie.
7. Nie wolno brać nic od osób obcych (lizaków, cukierków itp.); pod żadnym pozorem nie wsiadać
do ich samochodów. Nigdzie się nie oddalać z nieznajomymi. Należy informować opiekuna o tym,
gdzie wychodzisz, z kim, a także o której godzinie wracasz.
8. Zachować bezpieczeństwo podczas saneczkowania. Nie chodzić po torze, gdy inni zjeżdżają.
Pamiętać o tym, by nie ześlizgiwać się na butach ani w pozycji leżącej na sankach.
9. Nie strącać zwisających z dachów sopli.
10. W wolnym czasie przebywać na świeżym powietrzu i dbać o aktywność fizyczną.
11. Unikać kontaktu z osobami chorymi.
Na koniec spotkania pan dzielnicowy życzył wszystkim bezpiecznych i udanych ferii.
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