
Bezpieczeństwo  
w  trakcie  wakacji 



WAKACJE  

Wakacje  to  czas  zasłużonego odpoczynku!  
Zapewne wielu z Was będzie przeżywać 
miłe, wspaniałe chwile czy odbywać 
niezapomniane podróże.  
Pamiętajcie jednak, aby WAKACJE były 
czasem nie tylko radosnym, ale również 
BEZPIECZNYM!  



 W miejscach publicznych zachowuj odstęp 
oraz zasłaniaj usta i nos. 
 Unikaj spotkań w dużych grupach. 
 Dbaj o higienę. 
 Jeżeli masz objawy choroby, niezwłocznie 
poinformuj rodziców lub opiekunów. 



DBANIE  O  HIGIENĘ  
 Zakrywaj nos i usta podczas kichania i kaszlu. 
 Unikaj dotykania twarzy. 
 Często i dokładnie myj dłonie.  
(Całkowity czas poświęcony ma mycie rąk powinien 
wynosić przynajmniej 30 sekund.) 
 Dbaj o zdrowie i odporność poprzez zbilansowaną 
dietę, obfitującą w warzywa i owoce. 
 Wysypiaj się i unikaj stresu, aby wzmocnić swój  
organizm.  



Podczas wakacji będziesz uczestnikiem ruchu drogowego. 
Pamiętaj o następujących zasadach: 
 

 Przechodź przez jezdnię w bezpiecznym miejscu  - po pasach lub gdy 
zaświeci zielone światło dla przechodniów. 
 

 Gdy nie ma pasów ani świateł, zatrzymaj się na brzegu chodnika, 
spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Dopiero wtedy, gdy nie 
nadjeżdża żaden pojazd, możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę. 
 

 Nie baw się na jezdni. To nie jest miejsce do zabawy! 
 

 Nigdy nie odchodź z nieznajomymi! Jeśli obca osoba zaczepia  Cię na 
ulicy, oddal się od niej szybko i poinformuj o tym rodziców.  
 

 Wybierając się na rower, załóż kask ochronny. Zabezpiecza on głowę 
przed urazem w razie upadku. 
 

 Podróżując samochodem, pamiętaj o zapinaniu pasów 
bezpieczeństwa. Mogą uchronić Cię od poważnego uszkodzenia ciała. 

W ruchu  drogowym… 
 



 Informuj dorosłych, gdzie i z kim będziesz przebywać. 
 Baw się tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 
 Nie baw się blisko jezdni. 
 Nie chodź w nieznane miejsca. 
 Na placach zabaw i boiskach przestrzegaj obowiązujących 
tam regulaminów. 
 Nie ufaj nieznajomym.  
 



Wakacje w domu 
 

 Słuchaj rodziców. 
 Nie przesiaduj zbyt długo przed komputerem. 
 Nie używaj sprzętów, którymi nie umiesz się 
posługiwać. 
 Nie baw się ogniem, prądem, gazem, wodą. 
 Nie zażywaj sam leków bez wiedzy dorosłych.  



Nad wodą… 



 





WAKACJE  NA  WSI 

 Nie baw się w miejscach pracy rolników. 
 Nie dotykaj maszyn rolniczych ani środków 
chemicznych służących do ochrony roślin. 
 Nie  zaczepiaj  zwierząt. 
 Nie kąp się w gliniakach czy niestrzeżonych 
stawach. 



WAKACJE  W  GÓRACH 
  Stosuj się do poleceń opiekunów lub przewodników. 

 Przemieszczaj się wyłącznie wyznaczonymi szlakami.  
 Przed wyjściem zawsze sprawdź  aktualną  prognozę 
pogody.  
 Ubierz się stosownie do warunków pogodowych.  
 Zabierz ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy, prowiant, 
mapę, telefon z wgraną aplikacją RATUNEK. 



WAKACJE  W  GÓRACH 

WAŻNE  NUMERY  TELEFONÓW 
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