
Bezpieczne wakacje! 

Wyjazdy wakacyjne często podwyższają ryzyko bezpieczeństwa, ponieważ jest to 
dobry okres dla przestępców. Aby czas ten był spędzony w bezpieczny sposób wystarczy 
zastosować się do kilku rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed 
niebezpieczeństwem. 

Oto kilka sytuacji, z którymi możecie się spotkać na wakacjach, choć nie tylko: 

Podróż pociągiem: 
• unikaj pustych przedziałów  
• NIE JEDZ i NIE PIJ niczego, czym cię nieznajomi częstują  
• nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru, a w szczególności tego podręcznego  
• w trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szczególna uwagę na otaczające Cię 

osoby oraz na swoje bagaże  
• jeżeli Twoje dziecko musi samotnie podróżować bezwzględnie pozostaw go pod 

opieką konduktora  

Bezpieczeństwo nad wodą:  
• korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych  
• nigdy nie wchodź do wody po alkoholu 
• nigdy nie skacz do płytkiej wody o nieznanym  podłożu 
• po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie  

Wysyłamy dziecko nad na kolonie, obóz:  
• sprawdzaj, kto organizuje pobyt Twojego dziecka i czy ma ku temu odpowiednie 

kwalifikacje  
• sprawdź u organizatora koloni, czy wypoczynku kwalifikacje kadry 
• ważnym elementem, o którym rodzice często zapominają jest bogaty w atrakcje 

program kolonii, czy obozu  
• uczulaj i ostrzegaj dziecko na kontakty z osobami z nowopoznanymi 
• uświadamiaj i ostrzegaj swoje dziecko o niebezpieczeństwie jakie niosą za sobą skutki 

używania narkotyków  
• przestrzegaj dziecko przez zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny, 
• przypomnij dziecku, iż na kolonii, czy obozie musi również dbać o swoją higienę  
• przypomnij dziecku: nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza w 
środkach komunikacji,  

• powiedz mu: pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie 
zakazane,  

• powiadom swoje dziecko, iż jeśli zobaczy u swoich kolegów narkotyki lub środki 
odurzające musi powiadomić swoich wychowawców, w razie potrzeby policję,  

• poinformuj swoje dziecko, iż powinno zdecydowanie odmawiać każdorazowej 
propozycji spożycia napoju alkoholowego  



Ryzyko zagrożeń przypadkowymi kontaktami:  
• unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych 
• zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych  
• nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych  
• jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz np. ?pali się?, ?pożar?  

Inne niebezpieczeństwa ? I nie tylko w wakacje: 
• nie wpuszczaj do domu nieznanych 
• nie obdarzaj zaufaniem nowo poznanych osób 
• uczul dziecko, iż w rozmowach telefonicznych i osobistych kontaktach z 

nieznajomymi nie może podawać informacji na temat majątku i godzin pracy 
rodziców,  

• nie korzystaj z windy, gdy pasażerem jest osoba nieznana,  
• zachowaj ostrożność w kontaktach z wolno biegającymi psami, czy innymi 

zwierzętami, 
• będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych  
• własny napój miej stale w zasięgu wzroku, aby uniknąć przykrej niespodzianki , bo 

coraz głośniej jest o tzw. Pigułkach gwałtu  
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