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BEZPIECZNE FERIE W DOMU I NA PODWÓRKU
Ferie zimowe dla uczniów naszego województwa osiągnęły półmetek. Wszystkim dzieciom, tym,
które wyjeżdżają, ale też tym, które spędzają ten czas w stolicy, policjanci raz jeszcze przypominają,
co zrobić by kolejny tydzień czasu wolnego od nauki minął spokojnie i bezpiecznie.
Zasady postępowania na podwórku:
• ustal z rodzicami obszar, na którym możesz się bawić,
• zawsze informuj rodziców o miejscu swoich zabaw np. gdy będziesz chciał iść do kolegi do domu,
• nie oddalaj się zbyt daleko od domu,
• nie baw się w odosobnionych, ustronnych miejscach – jeżeli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy,
• nie noś kluczy w sposób widoczny dla innych.
Niebezpieczne zabawy:
• nie wchodź na plac budowy,
• nie biegaj po rusztowaniach,
• nie zbliżaj się do wykopów, otwartych studzienek kanalizacyjnych,
• nie baw się w pobliżu rowów, zbiorników wodnych: rzek i jezior,
• nie baw się na torach kolejowych, nie rzucaj kamieniami w pociągi,
• nie wchodź do stacji transformatorowych, nie dotykaj urządzeń i przewodów elektrycznych,
• nie baw się na ulicach i w ich pobliżu.
Zasady postępowania z „obcymi”:
• podstawową zasadą jest nie udzielanie „obcemu” informacji o sobie i swojej rodzinie, gdy jesteście sami w domu, a do
drzwi ktoś obcy puka, nie otwierając drzwi powiedz, że mama śpi i nie można jej budzić, albo jest zajęta i nie może teraz
podejść,
• jeśli obcy mówi, że Twoi rodzice przysłali go, aby zabrał coś ważnego z domu – nie wolno wpuścić Ci obcego do domu, albo
przekazać mu rzecz o której mówił, powiedz, że nie masz klucza od mieszkania,(o przyjściu takiej osoby rodzice na pewno
powiedzieli by Tobie),
• kiedy na podwórku ktoś zapyta Ciebie, gdzie są Twoi rodzice odpowiedz, że w domu,
• kiedy ktoś zatelefonuje, gdy będziesz sam w domu, powiedz, że rodzice teraz nie mogą podejść do telefonu i poproście
rozmówcę o zostawienie swojego numeru telefonu, a rodzice do niego oddzwonią,
• nigdy nie mów o pieniądzach i innych cennych rzeczach, które są w Twoim domu, nie chwal się ile zarabiają Twoi rodzice,
• nikomu nie opowiadaj o planowanych wyjazdach, może ktoś wykorzystać Waszą nieobecność w domu,
• kiedy ktoś obcy próbuje nawiązać z Tobą rozmowę, powiedz, że rodzice nie pozwalają Ci rozmawiać z nieznajomymi,
• nigdy nie bierz słodyczy, zabawek, pieniędzy od osób nieznajomych,
• nigdy nie przyjmuj propozycji wspólnego spaceru lub przejażdżki samochodem,
• jeśli obcy będzie próbował zrobić Ci krzywdę – WOŁAJ GŁOŚNO O POMOC.

Za częste przypominanie dzieciom tych zasad odpowiedzialni są także rodzice. Aby nasze pociechy nie nudziły się i miały
zapewnioną opiekę, warto skorzystać z zajęć organizowanych w ferie w placówkach szkolnych i innych bezpiecznych
miejscach.
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