PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYRZECZU

Ferie zimowe są czasem odpoczynku i dobrej zabawy. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie
sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
DEKALOG BEZPIECZNYCH FERII
1. W wolnym czasie przebywamy na świeżym powietrzu, dbamy o aktywność fizyczną.
2. Ubieramy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
3. Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy
zachowana jest bezpieczna odległość do najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na
czas, widząc zbliżający się samochód?
4. Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków. Staramy się nie
celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające
samochody – zaskoczony kierowca może stracić równowagę i spowodować wypadek.
5. Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są (z
pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!
6. Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i zachęcają do gonitwy, jednak nigdy
nie możemy być pewni, czy warstwa białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego,
dołu.
7. Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach
bezpieczeństwa. Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże zagrożenie
dla naszego bezpieczeństwa.
8. Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę nadjeżdżającego z
nadmierną prędkością samochodu.
9. Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego
czasu hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy
też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy odblaskowe.
10. Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami. Informujemy o nich osobę
dorosłą.

Zawsze pamiętajmy o zdrowym odżywianiu
i higienie osobistej.

Numery służb ratowniczych:
997 – Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 – Ogólnoeuropejski numer alarmowy
Opracowanie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu – Higiena Dzieci i Młodzieży, Promocja
Zdrowia i Oświata Zdrowotna

