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SPOTKANIA Z DZIEĆMI PODCZAS ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
Od poniedziałku w powiecie wejherowskim trwa akcja profilaktyczna ,,Bezpieczne Ferie". Na ulicach miast pojawiło się więcej patroli, a kierowcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli na
drogach. Ponadto w działaniach tych uczestniczą funkcjonariusze ds. profilaktyki społecznej i dzielnicowi, którzy spotykają się z dziećmi i opowiadają o bezpiecznych zachowaniach.
Rozpoczął się okres zimowego wypoczynku, a wraz z nim policyjne działania prewencyjne ,,Bezpieczne Ferie". Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, dla których
rozpoczął się ten długo wyczekiwany okres odpoczynku. Przez najbliższe dwa tygodnie kierujący mogą spodziewać się częstszych kontroli na drogach, podczas których mundurowi będą sprawdzać
trzeźwość, prędkość oraz czy dzieci są przewożone we właściwy sposób – w fotelikach ochronnych i czy mają zapięte pasy. Mając na uwadze troskę o najmłodszych wejherowscy dzielnicowi oraz
policjantka zajmująca się profilaktyką w ciągu ostatnich dwóch dni przeprowadzili 4 spotkania z dziećmi, które uczestniczą w organizowanych zajęciach w świetlicach w Bieszkowicach i Zbychowie
oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie i Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowach z funkcjonariuszami o zasadach
bezpieczeństwa, które muszą być codziennie przestrzegane w domu, szkole, na podwórku i w podróży. Policjanci podkreślali, by do zabaw wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic
(najlepiej wcześniej takie miejsce sprawdzić z rodzicem czy opiekunem), a także, by pod żadnym pozorem nie wchodziły na zamarznięte rzeki, jeziora, sadzawki i stawy. Dzieci dowiedziały się, że
najlepiej w takich przypadkach korzystać z przygotowanych lodowisk, będąc zawsze pod opieką osoby dorosłej. Ważnym elementem każdego ze spotkań było omówienie także zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach. Policjanci podkreślali, jak bardzo ważne jest używanie odblasków, które mogą uchronić przed niebezpieczeństwem. Wyjaśniali przy tym uczestnikom, w jaki sposób
działają odblaski i dlaczego jest to ważne, aby je zawsze mieć na sobie podczas spacerów. Mundurowi tłumaczyli, że dzieciom nie wolno rozmawiać z przypadkowo poznanymi osobami, przyjmować
od nich słodyczy czy innych rzeczy do jedzenia.
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