BEZPIECZNE WAKACJE

- ULOTKA

na slo6cu bez ostony
Pamiqtaj, by w upalny dzief nie przebywae zbyt dtugo

moze to grozid: tzw' tlilill'Frlr t:leirlttyrn'

-

zawszeinformuj swoich opiekun6w' dokqcl sir; ll(lill(ir$l/
Je.li idziesz gdzie5 samotnie lub ze znaiomymi,
nujesz powr6t
kom6rkoweSo, zadbaj o to,
Je2eli korzystasz z wfasnego telefonu
styszalny (aby opiekunowie mogli

w

by zawszebyt naladowany i alty

ir:r6ll

r ltlil

r'it'at kieely pla-

tlitw,tlplq llyl tll't t:lt'tbie

razie potrzeby nawiqza(z tobq kontakt)'

o tym swoich opiekun6w ('Jr, trultrl'ititllllttitll, hy wir"rJzittli'
staraj sig zawszewraca6 punktualnie. Jesli siq sp6lnisz,poinformuj

ze nie muszq ciq szukae.

.

ilo
siq rozeznac,gdzie jestes i jak w razie potrzclry ittnj'egl wt6(:li
ldEc w miejsca, kt6re slabo znasz, zawszestaraj
zrezygnuiz p6jscia tanr luh x{[il't]t'1i-inLll HftllJlo irlne'
czy to miejsce na pewno jest bezpieczne, najlepiej

JeSli masz

(lrir"nqr'

wqtpliwosci,

lepiej znane ci miejsce'

psychoaktywne: papierosy, alkohol, narltiltylil, tltrlt*tln*lre lttb iirkit-rkolodmawiaj, jesli ktos zaproponuje ci jakiekolwiek srodki

,

'*tlil$siaelnnltl nawet
trudne do przewidzenia i niebezpiecznt'. l';rntlqlnf,
wiek leki. skutki zazycia wielu tych Srodk6w mogq by6
najmniejszej ilo5ci narkotyku jest w Polsce karalne
ci poczqstunek lub nap6j,
odmawiaj, kiedy osoby, kt6re,stabo znasz, proponujE

,

a swoje napeiio t'nltil A'lwiii(P w r'iieicigur wzrol<u

(abyuniknqcdodaniadonich6rodk6wpsychoaktywnych,wtymograniczlEcychswiadomcl60.

fxilflfic (np' perliclanta'

.

os6b, kt6re moglyby ci
poczujesz siq niepewnie, postaraj siq zbli2y6 do
Je2eli w jakiejkolwiek sytuacji

.

im,2e potrzebujesz pomocy, bqd, wczwii l)(rlJl(lti l'rlefnnit':znie'
sprzedawczyni w sklepie, pani na poczcie), i powiedziec
zar6wno jal<o l<itlrttwtlil, ltrh I 1-rtrr'l2eir" Pamiqtai
podczas jazdy samochodem, motocyklem czy skuterem Zachowuj ostro2nose

z'\wsze
przepis6w ruchu drogowego, a [ar<it: o tyrti, rt" kltrnrwcir
zwraszczao koniecznosci zapinania pas6w, przestrzegania

powinien bye wypoczqty i trze2wy, kiedy siada za kierownic4'

.

tych, w kt6rych przebywajq osoby ni'trl$'we,
cdy podr62ujesz: w poci4gu unikaj pustych przedzial6wlub
baga2ubez

czy podczas
opieki, zwracajuwaBq na swc.i4 wiasnos cztivtaszczawtloku

waju, metra lub pociqgu

- to w takich sytuacjach

naiczq6ciej

'

- wezwij policjq, informujqc'

i wysl;ie

lt'irtili

I

ttit' zostawiai

airlttllr"isu' tram-

dochodzi dokradzie2y l<ieszonkowt'i'

. w razie pojawienia siq podejrzanej osoby (os6b), zwlaszczazachowujqcej
weniuj samodzielnie

wsiaclania

trlg,t'ly

siq gto6no i agrcsywnie lrrlr llllhnr:l' nig'ely nie inter-

jak liczna jest grupa'

Cdy wzywasz Pomoc:

- z telefonu kom6rkowego

wybierz numer 112'

- przedstaw siq imieniem i nazwiskiem,
- opisz stan ofiary wypadku (lub inne zdarzenie,
-

do kt6rego doszlo' np' po2ar)'

jaki6 punkt
doktadnego adresu, pocla,i nirewq mitrJscc)w()dtli i
podaj adres i opis miejsca zdarzenia(je5li nie mo2eszustalid
odniesienia, nP. most, PrzYstaf)'

Pozostafe numery alarmowe:
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Straz Po2arna: 998

WOPR: 601 100100
COPR: 985 lub 601 100 300

