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ABY FERIE BYŁY BEZPIECZNE
Rozpoczęły się ferie zimowe w województwie opolskim. Dla policjantów to czas wzmożonej pracy.
Przed ich rozpoczęciem spotykaliśmy się z dziećmi w przedszkolach i szkołach by porozmawiać o
bezpieczeństwie. Teraz w trakcie zimowisk, kolonii czy półkolonii, na miejscu będziemy sprawdzać,
czy dzieci mają odpowiednie warunki. Sprawdzimy również autokary, którymi nasze pociechy będą
przewożone. Wszystko po to, aby po feriach pozostały wyłącznie dobre wspomnienia.
28 stycznia rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. Oznacza to 2 tygodnie wolnego dla naszych szkolnych
dzieci. Starsi uczniowie już samodzielnie będą organizować sobie czas, te młodsze, nierzadko korzystać będą z różnego
rodzaju zorganizowanego wypoczynku. W obu przypadkach ważne jest jednak, aby nasi podopieczni potrafili przede
wszystkim unikać niebezpiecznych sytuacji. Kolejną lekcją jest rozpoznawanie zagrożeń i odpowiednia na nie reakcja.
Dla policjantów ferie i okres je poprzedzający to czas wzmożonej pracy. Nasi profilaktycy oraz dzielnicowi odwiedzali
przedszkola i szkoły, by porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie. Ważne dla nas jest, by już od najmłodszych lat uczulać i
przestrzegać przed ryzykownymi zachowaniami. Policjanci spotkają się również z organizatorami i opiekunami kolonii i
półkolonii oraz sprawdzą miejsca zorganizowanego wypoczynku.
Rodzice i opiekunowie również mogą nam zgłaszać swoje wątpliwości. Sprawdzimy też autokary, którymi nasze pociechy
będą przewożone. Wystarczy wcześniej umówić się z policjantami ruchu drogowego - podajemy ► wykaz miejsc kontroli i
numery telefonów. W sytuacji nagłej, kontrolę taką może zgłosić dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
KMP Opole:
- "Bezpieczne ferie z przedszkolakami"
KPP Nysa:
- "Rozmawialiśmy z dziećmi o bezpiecznych feriach"
- "Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo podczas ferii zimowych"
- "Kontrole autokarów przed wyjazdem na zimowy wypoczynek"
- "O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych"
- "Bezpieczne ferie z paczkowskimi policjantami"
KPP Brzeg:
- "Dzielnicowi odwiedzili uczniów i rozmawiali z nimi o bezpiecznych feriach"
- "Kontrole autokarów przed wyjazdem na zimowisko"
- "Bezpieczne ferie ze sportowcami"
- "Rozmawialiśmy z dziećmi o bezpieczeństwie"
KPP Strzelce Opolskie:
- "Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku"
- "Na wypoczynek bezpiecznym autokarem"
KPP Prudnik:
- "Bezpieczne Ferie 2019 – Kontrola autokarów"
- "Z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku"
- "Bezpieczne ferie - spotkania z dziećmi na półkoloniach"

KPP Głubczyce:
- "Bezpieczne ferie"
- "Rozmawiali o bezpiecznych feriach"
- "Nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, stawy czy rzeki!"
KPP Kędzierzyn - Koźle:
- "Bezpieczne Ferie 2018’’ - spotkania z uczniami szkół"
- "Kontrole autokarów"
- "Bezpieczne ferie - rady dla dzieci i rodziców"
- "Działania "Bezpieczne Ferie" w Kędzierzynie-Koźlu"
- "Rozmawiali z przedszkolakami o bezpieczeństwie"
KPP Namysłów:
- "Bezpieczne Ferie 2019 - kontrole autokarów"
- "Spotkania w szkołach przed feriami"
KPP Kluczbork:
- "Bezpiecznym autokarem – na zimowy wypoczynek"
KPP Olesno:
- "Ferie tuż, tuż - rozmawiamy o bezpieczeństwie"
- "Na ferie bezpiecznym autokarem"
- "Rozmawiali o bezpieczeństwie podasz ferii"
- ""Bezpieczne ferie" - kontrolujemy autokary"
KPP Krapkowice:
- "Przygotowania do akcji „Bezpieczne Ferie”"
- "Połowa ferii już za nami"
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