
          *********** Bezpieczne Ferie 2020/2021********* 

************************************************* 

Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył radosnych i niezapomnianych 
wrażeń, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 
 
 Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg (nawet tych rzadko 
uczęszczanych) oraz zbiorników wodnych. 
  
 W czasie zjeżdżania zachowaj bezpieczną odległość między sankami. 
 
 Nigdy nie przywiązuj sanek do samochodu osobowego! To bardzo 
niebezpieczne ! Samochody rozwijają zbyt dużą prędkość, żeby ciągnąć 
sanie w kuligu !  
  
 Rzucając śnieżkami, nie łącz miękkiego śniegu z grudkami lodu, czy 
kamieniami.  W żadnym wypadku nie można celować w twarz drugiej 
osoby. 
 
 Nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające samochody. 
 
 Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgamy 
się po zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach. 
 
 Widząc zwisające z dachów sople, poinformuj o tym dorosłych, w 
żadnym wypadku nie strącaj ich samodzielnie. Może to zagrażać Twojemu 
bezpieczeństwu!!!  
 
 Nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców bądź 
opiekunów. 

 
    W zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody 
potrzebują dłuższej drogi hamowania. Nie przebiegaj przez ulicę! Nie 
przechodź w miejscach Niedozwolonych! Pamiętaj, że noszenie elementów 
odblaskowych może uratować Ci życie i jest obowiązkowe w terenie 
niezabudowanym!  

Pamiętaj również, że w czasie zimowych zabaw ważne jest odpowiednie, ciepłe, 

nieprzemakalne ubranie. 
 

 
 



Jeśli bawisz się poza domem pamiętaj: 

 
 Klucze do mieszkania chowaj pod ubraniem. 
 
 Nie podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania 

 

  Nie rozmawiaj z osobami obcymi oraz nie wpuszczaj 
nikogo do    
     swojego mieszkania 

 Nie bierz od obcych słodyczy lub innych produktów   
          spożywczych. 
 Nie wsiadaj do samochodu osoby nieznajomej. 
 
 

 Nigdy nie korzystaj zaproszenia nieznajomych na spacer lub do ich   
         domu. 

 Unikaj kontaktu z  bezpańskimi psami lub dzikimi zwierzętami. 
 Zawsze wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy. 

 
 Zawsze wracaj do domu o ustalonej porze, a jeśli się spóźnisz 
bądź w kontakcie z rodzicami lub opiekunami.  

 

Cały  czas   zmagamy się  z  pandemią Covid -19, dlatego: 

 Zawsze stosuj się obowiązujących ograniczeń, 
nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu 
epidemii wywołanym wirusem SARS Cov-2.  
 Pamiętajmy, że po wyjściu z domu mamy obowiązek 

noszenia maseczki ochronnej. Myjmy często i dokładnie ręce lub stosujmy płyny 
przeciwwirusowe.  

Pamiętajmy również o dystansie społecznym i unikajmy dużych skupisk 
ludzki. 

     ******************************************************** 

Zbliża się Nowy Rok  i dlatego ważne aby zadbać o bezpieczeństwo swoje  
i innych podczas ewentualnego odpalania fajerwerków.  Zgodnie z zasadami  

 bezpieczeństwa, fajerwerkami powinni zajmować się tylko dorośli.  
    ********************************************************* 
                                Z życzeniami Zdrowia, Wesołych Świąt i udanych ferii 
                                                                                           Pedagog szkolny :))) 


