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WAKACJE…ZNÓW BĘDĄ WAKACJE…
Za kilka dni dla naszych najmłodszych rozpocznie się czas wolny od zajęć i szkolnych obowiązków.
Dla nas dorosłych to ponad dwa miesiące, podczas których będziemy musieli zapewnić przede
wszystkim bezpieczeństwo naszym latoroślom. Aby mogło tak być, musimy rozmawiać z dziećmi i
przypominać im podstawowe zasady bezpieczeństwa, szczególnie podczas naszej nieobecności w
domu.
-pamiętaj, małego dziecka nie zostawiaj bez opieki osoby dorosłej zarówno w domu, jak i na podwórku
-przypomnij dziecku, żeby podczas Twojej nieobecności nikomu nie otwierało drzwi mieszkania
-postaraj się mieć stały kontakt z dzieckiem, zapewnij telefon z numerem do najbliższych i numerami alarmowymi
-rozmawiaj z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowego użytku jak również zabezpiecz lekarstwa
i chemię przed dostępem młodszych dzieci
-przypomnij dziecku zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wyjaśnij jakim zagrożeniem jest podawanie obcym
osobom swoich danych kontaktowych, zawieranie znajomości w sieci, jak również przestrzeż przed odwiedzaniem
nieodpowiednich dla niego stron, konsekwencją dokonywania nieprzemyślanych zakupów, „wrzucania” do Internetu
nieodpowiednich treści czy intymnych zdjęć
-jeśli dziecko wychodzi z domu naucz je poprawnie zabezpieczyć mieszkanie i prawidłowo schować klucze przed dostępem
niepowołanych osób
-za każdym razem kiedy dziecko chce wyjść z domu, ustal dokąd, z kim i na jak długo idzie, zapisz adres i numer telefonu
osoby, z którą zamierza się spotkać
-w kieszeni spodni lub bluzy dziecka (na metce lub osobnej kartce) zapisz swój numer telefonu , naucz je aby swego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania nie podawało obcym ludziom
-naucz dziecko, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi, przygotuj je na ewentualny kontakt z obcym, powiedz że nie
wolno brać żadnych poczęstunków, oddalać się z taką osobą, czy wsiadać do czyjegoś samochodu
-przestrzeż dziecko przed eksperymentowaniem z używkami, szczególnie tzw. dopalaczami, którymi ktoś chciałby ich
poczęstować (rozmawiaj z dzieckiem o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych)
-wyjaśnij dziecku, że w razie zaginięcia powinno stać w miejscu i czekać na Ciebie lub podejść do kasjerki w sklepie. Jeśli
obca osoba twierdzi, że wie gdzie są rodzice i będzie chciała je wyprowadzić ze sklepu/ galerii/plaży - naucz je głośno
krzyczeć „to nie moja mama/tata…chcę do mojej mamy/taty” w ten sposób zwróci uwagę innych dorosłych w przypadku
ewentualnej próby porwania
-szczególna uwagę zwracaj na dziecko w zatłoczonych miejscach (wielko-powierzchniowe sklepy, koncerty, festyny, plaża
itp.) –trzymaj dziecko za rękę i pamiętaj, że to na Tobie ciąży obowiązek opieki!
-przypomnij dziecku, że nie może bez opieki i w miejscu do tego nieprzystosowanym kąpać się i wchodzić do wody
-przestrzeż dziecko przed kontaktem ze zwierzętami (wiewiórka, ptaki, które dają podejść do siebie, bezpańskie psy itp.) –
takie zwierzęta mogą być chore i kontakt z nimi może zakończyć się co najmniej pobytem w szpitalu. Naucz dziecko postawy

bezpiecznej typu „ŻÓŁW” (ręce skrzyżowane na karku i głowa wciśnięta w kolana podczas siadu płaskiego)
-Pamiętaj! Dziecko do 10 r.ż. na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem roweru będąc pod
opieką osoby dorosłej
-młodzi ludzie, którzy ukończyli 14 lat mogą samodzielnie kierować quadem jeśli posiadają aktualne badania lekarskie,
ukończyli kurs oraz zaliczyli egzamin państwowy na kategorię prawa jazdy AM
-zarówno kierujący quadem jak i osoba przewożona czterokołowcem, zobowiązani są do używania kasków ochronnych. Nie
muszą posiadać kasków jedynie w przypadku kiedy pojazd wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa i ma zamknięte
nadwozie.
Pamiętaj! To rodzic dba o to, aby dziecko w sposób prawidłowy korzystało z czterokołowca.
Reaguj kiedy widzisz dziecko zapłakane, szukające rodziców, podprowadź je do kasy/ratownika/ policjanta tak aby mogło
odnaleźć swoich opiekunów.
Pamiętaj, im częściej i więcej będziesz rozmawiać z dzieckiem na temat bezpiecznych zachowań tym większą będziesz mieć
pewność, że w sytuacji zagrożenia będzie wiedziało jak powinno się zachować.
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