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W styczniu, tak jak w latach ubieg�ych, jeleniog�ska Stra� Miejska przeprowadzi�a akcj�pod nazw� „Bezpieczne
Ferie”. Akcja ta skierowana by�a do dzieci z przedszkoli oraz szk�podstawowych, gdzie omawiano zagadnienia
zwi�zane z bezpiecze�twem w okresie ferii zimowych. <br /> <p><br />
Przekazywane w trakcie spotka
zagadnienia by�y wa�nym elementem informacyjnym o bezpiecze�twie zar�no w domu, jak i na wyjazdach
wypoczynkowych. <br /> <br /> Prezentowane przez stra�nik� miejskich zagadnienia opierane by�y na
przyk�adach, z kt�ymi funkcjonariusze spotykaj� si�podczas swojej pracy.<br /> <br /> Om�ione zosta�y
nast�uj�ce zagadnienia:<br /> <br /> 1. Zagro�enia zwi�zane z wchodzeniem na l� i kry lodowe na zbiornikach
wodnych.<br /> 2. Bezpieczne zje�d�anie na sankach i nartach (dozwolone miejsca, obowi�zek zak�adania kasku
przez narciarzy poni�ej 16 roku �ycia)<br /> 3. Sztuczne lodowiska (bezpieczne korzystanie z lodowisk,
dostosowanie si�do regulaminu obowi�zuj�cego w tych miejscach)<br /> 4. Bezpieczne zabawy na �niegu.<br />
5. Udzielanie pierwszej pomocy w nag�ych wypadkach<br /> 6. Bezpiecznie w domu (zagro�enia po�arowe,
bezpieczne korzystanie z urz�dze�elektrycznych i gazowych)<br /> 7. Bezpiecznie w sieci (zawieranie znajomo�ci
w sieci, kultura osobista na forach dyskusyjnych, zagro�enia p�yn�ce z portali spo�eczno�ciowych).<br /> 8.
Wypoczynek na wyjazdach krajowych i zagranicznych (zawieranie znajomo�ci z obc� osob�, oddalanie si�od
miejsca zakwaterowania bez powiadomienia rodzic� lub opiekun�, zachowanie si�w przypadku wyst�pienia
zagro�e�.<br /> <br /> Stra� Miejska apeluje do rodzic� i opiekun�. Je�eli dziecko w czasie ferii zostaje w domu
zapewnijmy mu opiek� Dziecko pozostawione samo w domu i szukaj�ce na w�asn� r��zaj�ia mo�e
spowodowa�zaistnienie wielu niebezpiecznych sytuacji. Przypominamy, �e Domy Kultury i plac�ki o�wiatowe
organizuj� wiele zaj�, w kt�ych mog� uczestniczy�dzieci. <br /> <br /> Jednocze�nie prosimy mieszka��
Jeleniej G�y o informowanie dy�urnego Stra�y Miejskiej o niebezpiecznych sytuacjach, w kt�ych uczestnicz�
dzieci. Informacje prosimy przekazywa�pod ca�odobowym numerem telefonu 75�752 51 62. <br /> <br />
Stra�nicy miejscy b�� prowadzi�spotkania z uczestnikami zorganizowanych form wypoczynku w MDK
„Jelonek", MDK „Muflon", JCK, ODK „Zabobrze", gdzie b�� omawia�zagadnienia zwi�zane z bezpiecze�twem w
okresie ferii.<br /> <br /> <img src="images/art_2016/ferie/01.jpg" style="margin: 5px; width: 490px"
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