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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII – LUBUSCY POLICJANCI
MELDUJĄ GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA
Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. To okres kiedy dzieci i młodzież będą korzystały z
uroków zimy i aktywnie spędzały czas. O bezpieczeństwo wypoczywających zadbają lubuscy
policjanci. Mundurowi już od początku lutego spotykają się z dziećmi i młodzieżą rozmawiając z nimi
o tym jak radośnie, ale przede wszystkim bezpiecznie spędzić ten czas. Lubuska „drogówka”
rozpoczyna z kolei kontrole autokarów przewożących dzieci w miejsca zimowego odpoczynku.
Tegoroczne ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. Uczniowie z wytęsknieniem oczekują, gdy zabrzmi po raz ostatni
szkolny dzwonek, który rozpocznie dwutygodniowy czas odpoczynku od szkolnych obowiązków. Ważne, aby ten okres
kojarzył się z radością, uśmiechem ale przede wszystkim z bezpieczeństwem. Jego zapewnienie podczas zbliżających się ferii
zimowych to w najbliższym czasie priorytet dla lubuskich stróżów prawa. Policjanci wraz z innymi służbami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo sprawdzać jeziora i stawy położone w województwie lubuskim, dbając o to, aby nikt nie wchodził na
zamarzający lód. Pomimo silnych mrozów, należy pamiętać o tym, że wchodzenie na zamarzniętą taflę wody jest bardzo
niebezpieczne. Mimo, że przy brzegu lód w wielu miejscach wydaje się gruby, to kilka kroków dalej może być już bardzo
cienki, kruchy i zwyczajnie za słaby, aby utrzymać ciężar ludzkiego ciała. Jeśli idziesz na lód zostaw komuś informacje o
miejscu, w które się udajesz oraz o planowanym czasie powrotu. Nie wchodź sam na taflę, upewnij się, że jest ktoś w pobliżu
i w razie potrzeby, może udzielić Ci pomocy. Zabierz ze sobą telefon komórkowy, by w nagłych przypadkach zaalarmować
odpowiednie służby. Lubuscy stróże prawa kontrolować będą również punkty sprzedaży alkoholu. Funkcjonariusze sprawdzą
czy wysokoprocentowe napoje nie trafiają w ręce dzieci i młodzieży. Istotnym jest, aby sprzedawcy kontrolowali dokumenty
tożsamości i potwierdzali wiek klientów. Podczas działań mundurowi informują handlowców o surowych konsekwencjach
łamania przepisów prawa związanych ze sprzedażą alkoholu. Wolny czas na feriach wielu uczniów może spędzać również w
domu, najczęściej przed monitorem komputera, grając w gry i surfować po internecie. 6 lutego w całej Dzień Bezpiecznego
Internetu. Dostęp do „sieci” to już nie tylko gromadzenie i sprawdzanie danych wykorzystywanych do nauki. Dzieci i
młodzież poprzez internet kontaktują się ze swoimi znajomymi, grają w gry dostępne na platformach, mając w ten sposób
dostęp do treści, które nie zawsze skierowane są do nich. Pierwszym ogniwem, które może zadbać o to, aby do pociech nie
trafiały nieadekwatne do ich wieku informacje, są opiekunowie. Chroniąc młode pokolenie przed zagrożeniami powinni oni
pamiętać o informowaniu dziecka o bezpiecznych i szkodliwych konsekwencjach używania Internetu, kontrolowaniu stron
jakie przeglądają podopieczni, możliwości zablokowania niewłaściwych zdaniem rodzica stron. Ważnym punktem policyjnych
działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa podczas ferii zimowych są kontrole autokarów. Zanim dzieci wyjadą w
miejsca zimowego wypoczynku pojazd, którym będą podróżować oraz jego kierowca będą często sprawdzone przez
policjantów. Podczas takich kontroli mundurowi sprawdzą stan techniczny autokaru – sprawność układu hamulcowego i
kierowniczego, poziom płynów, zużycie bieżnika opon oraz czy wyposażony jest w specjalne tabliczki informacyjne i
urządzenia rejestrujące czas podróży i postoju. Kontrolowany będzie także stan trzeźwości kierowcy oraz czy posiada on
uprawnienia wymagane do kierowania. Przypominamy, że każda osoba może zgłosić taką kontrolę w dowolnej komendzie
Policji dzwoniąc pod nr 997 lub osobiście.
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