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BEZPIECZNE WAKACJE- PROFILAKTYKA SŁUŻB DLA
BEZPIECZEŃSTWA
Pod hasłem ‘ Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” i „Kręci mnie bezpieczeństwo” białobrzescy
policjanci wspólnie z ratownikami WOPR, strażakami oraz leśnikami przeprowadzili pokazy i wykłady
ukazujące wakacyjne zagrożenia.
W poniedziałek (19.06.2017 ) dzieci i młodzież z białobrzeskich szkół mogła zapoznać się z najczęściej występującymi
zagrożeniami podczas wakacji. Przygotowane zostały dla nich wykłady, pogadanki i pokazy z udziałem policjantów z
Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, ratowników WOPR, strażaków i leśników. Wszystko odbyło się nad brzegiem
Pilicy w rejonie,, starego mostu". Ratownicy WOPR przeprowadzili prelekcję o bezpieczeństwie nad wodą oraz o zagrożeniach
jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z akwenów wodnych. Wymieniona tutaj została główna przyczyna
większości zdarzeń do jakich dochodzi nad wodą. Jest nią alkohol, po którym wczasowicze zażywają kąpieli lub nawet
zasiadają za sterami łodzi, skuterów wodnych czy kajaków. Strażacy wykonali pokazy gaszenia traw i łąk. Słuchacze mieli
okazje sami założyć strażacki ubiór, spróbować gaszenia pożaru a po wszystkim złożyć węże strażackie. Pokazany był sprzęt
jaki mają na swoim wyposażeniu wozy strażackie, taki jak: nożyce do cięcia metalu, rozpórki hydrauliczne, drabiny,
kombinezony i wiele innych. Na stoisku leśniczym wszyscy zainteresowani poznali w lepszym stopniu zagrożenia pochodzące
od właściwości jakie posiada leśna ﬂora i fauna. W szczególności dokładniej mogli poznać jakie grzyby są jadalne a jakich w
ogóle nie należy zbierać, dowiedzieć się o chorobach jakie wywołują kleszcze i sposoby unikania z nimi kontaktu. Policjanci
wśród których był również dzielnicowy miasta Białobrzegi- mł. asp. Karol Dutkiewicz pokazali jak należy zachować się w
przypadku gdybyśmy byli świadkami wypadku, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Na podstawie własnych
doświadczeń opowiedzieli o najczęściej spotykanych zagrożeniach na drodze i w wodzie. Przypomnieli o prowadzonych
działaniach , w tym o ogólnopolskiej akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo” a realizowanej na terenie naszego powiatu pod
nazwą „ Mój rower-Moje życie” . Działania tego rodzaju w czasie wakacji kiedy bardzo dużo osób korzysta z rowerów mają są
bardzo ważne i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko samych rowerzystów ale kształtują bezpieczne
zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci wytłumaczyli kiedy i jak należy korzystać z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystko po to, żeby miły czas spędzania wakacji był bezpieczny i szczęśliwy. Wszystkie
prowadzone zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie brała w nich aktywny udział.
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