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,KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZED WAKACJAMI
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w ramach realizowanych programów profilaktycznych , przeprowadzili z młodzieżą i dziećmi prelekcję na temat szeroko rozumianego
bezpieczeństwa oraz zachowania na drodze i w jej pobliżu, zwłaszcza w czasie nadchodzących wakacji.
Mundurowi z Komendy powiatowej Policji w Chojnicach przeprowadzili prelekcje z uczniami klas I-VI z Zespołu Szkół w Swornychgaciach, których tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo w
czasie nadchodzących wakacji. Podczas spotkania funkcjonariusz zajmujący się profilaktyką dzieci i młodzieży oraz dzielnicowi omówili podstawowe zagrożenia związane z wypoczynkiem w mieście
na wsi i podczas prac polowych. Prowadzący wyjaśnili również jak należy zachowywać się podczas przejazdów autobusem oraz przypomnieli o obowiązku korzystania z fotelików samochodowych i
zapinania pasów bezpieczeństwa przed każdą podróżą. Cenne wskazówki dotyczyły również zagrożenia związanego z dopalaczami, a także pozostałymi środkami odurzającymi, a także
niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. Uczestniczący w spotkaniach policjanci poruszyli również tematy dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz zasad jej funkcjonowania, bezpiecznego
sposobu przechodzenia przez jezdnię, bezpieczeństwa w trakcie jazdy rowerem oraz elementarnych zasad, jakie obowiązują na drodze i w jej pobliżu. Omówiona została także tematyka dotycząca
bezpiecznej zabawy zarówno w domu jak i na podwórku. Nie zabrakło również cennych wskazówek jak należy bezpiecznie wypoczywać nad akwenami wodnymi i jakich zabaw należy unikać
podczas wodnych i słonecznych kąpieli, tak aby szczęśliwie po wakacjach wrócić do szkoły. Po zakończonym wykładach milusińscy aktywnie uczestnicząc w zajęciach z chęcią podzielili się swoimi
doświadczeniami i wiedzą na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także uściślili, jakich zabaw najlepiej unikać, aby nic złego nikomu się nie stało. Wszystkim uczestnikom spotkań
rozdano opaski odblaskowe, które miejmy nadzieje wpłyną na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego podczas wypoczynku w wakacje. Realizowane spotkania z dziećmi i
młodzieżą w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "Kręci mnie bezpieczeństwo" opracowanej przez Komendę Główną Policji, pozwalają jeszcze bardziej wpływać na wyobraźnię młodego
człowieka w znacznym stopniu poszerzając jego wiedzę w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz pozwalają promować odpowiedzialność za siebie oraz inną osobę. Takie zachowania z
pewnością spowodują, że w znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo wśród najmłodszych.
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