
BEZP IECZNE
FER IE



Podczas beztroskiej zabawy w czasie ferii łatwo

zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa. W tym

okresie często dochodzi do wielu wypadków.

Dlatego zachowanie czujności i ostrożne

korzystanie z dostępnych atrakcji zapewni

bezpieczeństwo podczas wolnego czasu. Warto

w tym celu przypomnieć sobie parę zasad.



NA DWORZE

Należy dostosować ubiór do panujących warunków 

pogodowych. Kurtka, szal, czapka, rękawiczki oraz buty 

pozwolą uniknąć przeziębienia i zapewnią ciepło oraz 

komfort podczas wszelkich aktywności na zewnątrz.

W celu ochrony skóry przed zimnem i wiatrem można 

nałożyć 

na skórę twarzy krem ochronny.

Dodatkowo warto pamiętać, aby nie wychodzić z domu 

głodnym. Głód może wzmagać uczucie zimna i osłabić 

organizm.



WAŻNE! Zimą szybciej robi się ciemno

na dworze, dlatego należy pamiętać, aby zawsze

mieć przy sobie coś odblaskowego, by być

widocznym dla kierowców pojazdów.

W razie, gdy nie ma się ze sobą nic

odblaskowego, można wykorzystać latarkę,

która jest dostępna również w telefonach

komórkowych.



ZIMOWE ZABAWY

* Zjeżdżaj na sankach z dala od jezdni i zbiorników

wodnych

* Nie przywiązuj sanek do samochodów – jest to

zabronione

* Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne

– korzystaj wyłącznie z lodowisk

* Na nartach zjeżdżaj jedynie na wyznaczonych trasach

* Podczas rzucania się śnieżkami uważaj, by nie zrobić

nikomu krzywdy używając śnieżek z lodem

czy kamieniami.

* Nie przechodź pod zwisającymi z dachu soplami,

ani ich nie strącaj







WYCIECZKI

* Nie oddalaj się od grupy

* Nie ufaj obcym osobom

* Nie podchodź do napotkanych, dzikich zwierząt

* Stosuj się do obowiązujących w danym miejscu zasad 

bezpieczeństwa

* Zaopatrz się w naładowany telefon aby móc wezwać 

pomoc

* Weź ze sobą zapasowe rękawiczki i skarpety

* Spakuj do plecaka termos z gorącym napojem i coś do 

jedzenia



NUMERY RATUNKOWE

Mogą wystąpić sytuacje, gdy będzie potrzeba wezwania pomocy. Gdy dojdzie

do wypadku, ktoś poczuje się źle bądź znajdzie się kogoś leżącego na mrozie.

Na wszelki wypadek należy mieć zapisane te numery:

999 – pogotowie

998 – straż pożarna

997 – policja

112 – numer ratunkowy

Jeżeli planuje się wycieczkę w góry, warto zapisać numer tamtejszego GOPR-u.



FERIE W DOMU
• Kiedy jesteś sam/a w domu, nie otwieraj drzwi 

nieznajomym i nie nawiązuj kontaktu z obcymi. 

Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania 

i żadnych innych informacji.

• Podczas użytkowania komputera zachowaj zasady 

bezpieczeństwa w sieci, ponieważ nigdy nie wiesz kto 

siedzi po drugiej stronie.

• Kiedy jesteś sam/a w domu nie baw się zapałkami ani 

zapalniczką. Nie włączaj kuchenki gazowej i nie 

rozpalaj sam/a w piecu.

• Możesz skorzystać z zajęć organizowanych np. przez 

bibliotekę, MDK, 

czy świetlicę.



Bezpiecznie i aktywnie spędzony czas podczas ferii

gwarantuje odpoczynek od zajęć szkolnych. Jest to okres,

kiedy można zwrócić uwagę na rozwijanie swoich pasji,

zainteresowań, a także na spotkanie się i wspólną zabawę

z przyjaciółmi lub rodziną. Warto spożytkować ten czas

na ulubione aktywności, zachowując omówione zasady

bezpieczeństwa.



D Z I Ę K U J Ę
Z A  

U WAG Ę
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