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BEZPIECZNA ZABAWA PODCZAS SYLWESTROWEJ NOCY
Już tylko kilka dni pozostało do Sylwestra i Nowego Roku. Ten wyjątkowy wieczór większość
spędzi na prywatkach w gronie najbliższych lub na zorganizowanych balach. Bez względu na
miejsce w jakim spędzimy Sylwestra o północy hucznie przywitamy Nowy 2018 Rok. W związku z
tym apelujemy do mieszkańców powiatu ostrowskiego o zachowanie ostrożności podczas
używania środków pirotechnicznych aby ta noc nie skończyła się wizytą w szpitalu.
Ostrowscy policjanci co roku prowadzą działania podczas których sprawdzają
punkty gdzie sprzedawane są środki pirotechniczne. Kontrole dotyczą szczególnie
sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim, za co grozi kara
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Apelujemy do rodziców
aby nie kupowali dzieciom fajerwerków. Niewłaściwe postępowanie z wyrobami
pirotechnicznymi zwłaszcza przez osoby niepełnoletnie może skończyć się dla nich
tragicznie. Często występują przypadki poranienia, poparzenia a niekiedy trwałego
okaleczenia ciała.
W związku z tym przed Sylwestrem ostrowscy funkcjonariusze prowadzić będą
szczegółowe kontrole miejsc sprzedaży środków pirotechnicznych aby wyeliminować
przypadki łamania przepisów przez handlowców sprzedających fajerwerki osobom
niepełnoletnim.
Pamiętajmy o bezpiecznym używaniu fajerwerków przez osoby pełnoletnie aby
zabawa sylwestrowo-noworoczna nie zakończyła się wizytą w Szpitalu.

różnego rodzaju materiały pirotechniczne nie powinny być używane przez dzieci,
kupujmy fajerwerki tylko z wiadomego pochodzenia, opakowanie powinno zawierać napisy w języku polskim z
nazwą producenta lub importera oraz instrukcje obsługi a także znak dopuszczenia do użytku,
materiały pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, za sprzedaż osobom poniżej 18
lat grozi kara graniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2,
absolutnie nie należy używać fajerwerków w miejscu gdzie znajdują się inne osoby, może to doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji,
nie należy odpalać fajerwerków trzymając je w dłoni, stojąc na balkonie czy z okna. Odpalona petarda może
wpaść do sąsiedniego mieszkania wywołując panikę a nawet pożar,
zabawa w pirotechnika poprzez rozbrajanie fajerwerków, podchodzenie do niewybuchów, ponowne odpalanie czy
wrzucanie do ogniska może być tragiczne w skutkach dla naszego zdrowia

odpalając środki pirotechniczne należy zawsze kierować je w górę,
nie pozwólmy aby osoby nietrzeźwe odpalały fajerwerki
pamiętajmy o czwornożnych przyjaciołach, jeśli nasz pupil źle znosi huk fajerwerków zapewnijmy mu bezpieczne
miejsce, wystraszony pies może w panice wybiec na ulicę i wtedy może dojść do nieszczęścia

Bawiąc się na imprezach sylwestrowych pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych osób aby ta wyjątkowa noc nie
zakończyła się wizytą w szpitalu.
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