
BEZPIECZNEBEZPIECZNE  
FERIEFERIE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy



Podstawowe zasady zabaw 
na śniegu i lodowisku

 
1. Nigdy nie doczepiajmy 

sanek do samochodu

2. Nie zjeżdżamy na sankach z pagórków 
znajdujących się w pobliżu dróg 

i zbiorników wodnych

3. Nie rzucamy śnieżkami 
w pieszych ani w okna domów

4. Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych do tego miejscach, 
nie wolno jeździć po zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach 

i wykopach

5. Rzucając śnieżkami nie łączmy miękkiego śniegu 
z kawałkami lodu, z kamieniami



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS FERII 

SPĘDZANYCH W GÓRACH
 

Zanim wyjdziemy w góry sprawdzamy prognozę pogody.
  w przypadku wysokiego zagrożenia lawinowego lub innych 

niebezpieczeństw rezygnujemy z wycieczki

Wychodząc w góry, w miejscu pobytu, zawsze 
pozostawmy wiadomość 

o trasie swojej wycieczki i planowanej godzinie powrotu

Wychodzimy w góry zawsze w towarzystwie osoby dorosłej 
(rodzica, opiekuna lub wychowawcy)



Co zabrać ze sobą w góry?
 

wygodne obuwie

kurtka chroniąca przed opadami i wiatrem

zapasowa ciepła odzież ( skarpety, rękawiczki, 

podręczna apteczka

jedzenie i napoje

latarka

mapa i kompas

czekan i raki

naładowany telefon komórkowy, powerbank

      czapka)



Bezpieczeństwo na
stokach

Zacznijmy od kupna kasku. Polskie prawo nakazuje 

noszenie kasku osobom poniżej 16. roku życia, 

lepiej jednak w każdym wieku pamiętać o tej ochronie.

Jadąc na narty, zawsze zabierajmy też porządne 

okulary przeciwsłoneczne lub gogle.

Okulary czy gogle kupujemy tylko z filtrem UV. 

Krem ochronny z wysokim filtrem, przynajmniej 20. 



Numery alarmowe 

601 100 300

Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Ogólnoeuropejski
telefon alarmowy

 
112



Przed wyruszeniem na szlak, w książce

adresowej swojego telefonu warto jeszcze

zapisać kontakty ICE, czyli numery telefonów

osób, które należy powiadomić w razie wypadku.

ICE (ang. In Case of Emergency- w razie

wypadku): to ogólnoświatowy symbol ratujący

życie. W razie potrzeby pozwala ratownikom na

kontakt z osobami, które posiadają ważne

informacje o poszkodowanym, takie jak: 

grupa krwi, przyjmowane leki, choroby itp. 

Numery do osób mogących udzielić informacji na

Twój temat zapisz w telefonie jako nazwy

kontaktów ICE1, ICE2 itd.

 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
FERII W DOMU I POZA DOMEM

 

Klucze od mieszkania zawsze nosimy pod ubraniem.

Nie ufajmy nigdy osobom obcym, nie podajemy żadnych

informacji o sobie ani o członkach swojej rodziny, nie bierzemy

od nich proponowanych upominków, nie korzystamy z zaproszeń

na spacer lub do domu,

 nie wsiadamy do ich samochodów 

Należy tez pamiętać o tym, by być dobrze widzianym na drodze

(zwłaszcza po zmierzchu) co zapewnią nam wszelkiego rodzaju

elementy odblaskowe doczepiane do ubrania, 

opaski, kamizelki oraz smycze. 



Bezpieczeństwo w sieci
 
 

Nigdy nie podajemy swoich danych osobowych.
Nigdy nie wolno ufać osobom poznanym w sieci.

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś nas zaniepokoi lub wystraszy 
koniecznie trzeba powiedzieć o tym 

rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
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