
Pamiętajmy, aby na czas zimowej beztroski nie zapominać 
o zasadach bezpieczeństwa oraz dbać o zdrowie!

Ważne, abyś znał podstawowe zasady
poruszania się pieszych po drogach                                 
w warunkach złej widoczności oraz            
gdy drogi są śliskie i zaśnieżone.
Pamiętaj, że zjeżdżanie na sankach blisko
ruchliwej ulicy może być niebezpieczne.
Ubieraj się stosownie do temperatury
panującej na zewnątrz.

Zadbaj, aby twój sen był
wystarczająco długi, nie spędzaj
czasu w nocy w internecie.
Pamiętaj o wietrzeniu pomieszczenia  
 w którym przebywasz.
Odżywiaj się zdrowo, spożywaj
warzywa i owoce, dbaj żeby twoje
posiłki były urozmaicone.

W porze zimowej, zwłaszcza gdy
zapada zmrok przechodzić przez
ulicę należy ze szczególną
ostrożnością, nawet na oznakowanym
przejściu dla pieszych,                           
czy przy zapalonym zielonym świetle
dla ruchu pieszego.

Z ZIMĄ ZA PAN BRAT!

opracowanie: WSSE w Lublinie

Najlepiej wracać do domu przed
zapadnięciem zmroku.
Jeśli poruszasz się po zmierzchu         
po drodze poza obszarem
zabudowanym, powinieneś mieć
odblask umieszczony w sposób
widoczny dla kierujących. 

Zadbaj o ruch na świeżym
powietrzu, uprawiaj bezpiecznie
sporty, które lubisz.
Sprawdzaj prognozę pogody aby
uniknąć niespodzianek.
Podczas mrozu zabezpieczaj twarz
kremem ochronnym.

Pamiętaj o higienie - często myj
ręce ciepłą wodą i mydłem. 
Jeśli czujesz się źle, masz objawy
chorobowe skontaktuj się              
 z lekarzem.PAMIĘTAJ, NIE MA BEZPIECZNEGO LODU!    

ZAMARZNIĘTA TAFLA WODY TO NIE
MIEJSCE DO SPACERÓW I ZABAWY!
ZABAWY NA SANKACH W POBLIŻU
RUCHLIWYCH ULIC TO BARDZO ZŁY
POMYSŁ!

ZWRACAJ UWAGĘ NA SOPLE ZWISAJąCE
Z DACHÓW, DLA WŁASNEGO
BEZPIECZEŃSTWA OMIJAJ
NIEBEZPIECZNE MIEJSCA!



JAK POSTĘPOWAĆ 
W SYTUACJI, 

GDY KTOŚ POTRZEBUJE
POMOCY?

Głośno wołaj o pomoc.

Zadzwoń pod numer
alarmowy Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego, zostaniesz
przekierowany                               
do odpowiednich służb –
Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Zespołu
Ratownictwa Medycznego.

Pamiętaj, Twoje
bezpieczeństwo jest
równie ważne, jak osoby
poszkodowanej.

NUMERY, 
KTÓRE WARTO ZNAĆ:

Numer alarmowy

112
Policja 

 997
Straż pożarna  

998
Pogotowie ratunkowe 

 999
         WOPR        

       601 100 100 
GOPR

 601 100 300 
lub 985 
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