
BEZPIECZNE
FERIE ZIMOWE



W tym roku szkolnym ferie zimowe trwaj ą na terenie całego kraju

od 4 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r.

Ze względu na obostrzenia zwi ązane z pandemi ą nie wyjedziesz na zimowisko.

To nic nie szkodzi. B ędziesz miał co robi ć.

Przecie ż Twoje otoczenie i Twój dom te ż są ciekawe.



Ferie s ą po to, aby ś odpoczywał, bawił si ę,     
realizował swoje zainteresowania,                     

na które w okresie nauki brakuje Ci czasu.



Odpoczywając w domu możesz



Ale pamiętaj !!!

Co za dużo, to niezdrowo.



W przypadku gdy będziesz w domu sam:

Zamknij drzwi od wewnątrz.
Nie wpuszczaj nikogo do mieszkania, bez względu na to, 

za kogo się podaje (znajomego rodziców, listonosza, 
policjanta, strażaka, sąsiada, krewnego, itp.).

Nie otwieraj drzwi, aby sprawdzić, czy osoba pukająca 
już odeszła.

Gdy odbierzesz telefon i nie znasz rozmówcy, nie informuj 
go o nieobecności rodziców (możesz np. powiedzieć, 
że w tej chwili nie mogą podejść do telefonu). 



Czas ferii spędzonych w najbliższym otoczeniu
wcale nie musi być nudny!

Pamiętaj jednak, że w każdym miejscu czyhać może
niebezpieczeństwo: z pozoru wytrzymały lód może okazać się
zwodniczy, przyjazny człowiek w parku może okazać się
złodziejem, a nadjeżdżający samochód może jechać z o wiele
większą szybkością, niż mogłoby Ci się wydawać…



Jeśli będziesz  poza domem
Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze. Zawsze bądź 

widoczny dzięki elementom odblaskowym.
Pamiętaj, że od godz. 8 do godz.16 zakazane jest samodzielne 

wychodzenie z domu dzieciom i młodzieży poniżej 16 roku 
życia.

Uczniowie kl.I-IV w ciągu dnia będą mogli przemieszczać się 
tylko z rodzicem. 

Maseczka,dystans ,mycie rąk ograniczają rozprzestrzenianie się 
koronawirusa.



 Nie baw się w niebezpiecznych miejscach-blisko ulicy,torów, mostów.

Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników 
wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.

Rzucając śniegowymi kulkami zwróć uwagę czym, gdzie i w kogo 
rzucasz. Nie rzucaj śnieżkami w przechodniów, okna lub nadjeżdżające 
samochody.



Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią
zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku 
zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe.



TELEFONY ALARMOWE

Policja             Straż pożarna         Pogotowie

997      998      999

112



Życzymy udanych ferii


