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moje bezpieczenstwo

europejski
numer alarmowy

i

i zasady
i
prawidlowych
zachowan

akcje
dla dzieci

w lubuskim urzędzie wojewódzkim
od 2013 r. prowadzimy punkt informacji
europejskiej europe direct zielona góra.
w ramach naszej działalności
organizujemy wiele przedsięwzięć,
podczas których promujemy
bezpieczeństwo
wśród dzieci i młodzieży.

zapraszamy do zapoznania się z treścią folderu.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Wychowawcy,
Przygotowaliśmy kolejny folder, którego celem jest przypomnienie
i utrwalenie prawidłowych zachowań w różnych trudnych
sytuacjach. O bezpieczeństwie trzeba rozmawiać jak najczęściej.
Nigdy nie będzie za dużo spotkań z policjantami, strażakami czy
ratownikami, którzy opowiadają o swojej trudnej pracy i uczą jak
zachowywać się w momentach zagrożenia. Konsultanci Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra, który działa
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, organizują różnego rodzaju
przedsięwzięcia, o których można dowiedzieć się więcej z folderu.
Zapraszamy do współpracy. Wierzę, że udział w naszych akcjach
pomoże młodszym i starszym Lubuszanom podejmować prawidłowe decyzje w sytuacjach, w których trzeba zachować się
odpowiedzialnie.
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Europejski Numer Alarmowy
i

kiedy dzwonic
i co mowic?o
.

i

i

dzwoń na numer 112, kiedy zagrożone
jest czyjeś życie, zdrowie lub mienie.
dzwoń w pobliżu miejsca zdarzenia, aby widzieć, co się dzieje,
ale w takiej odległości, aby uniknąć zakłóceń.
krótko opisz zdarzenie. podaj swoje imię i nazwisko.
podaj adres. jeśli nie znasz dokładnie miejsca, opisz to, co
jest charakterystyczne, np. most.
jeśli to możliwe, podaj najszybszą drogę
dotarcia na miejsce.
wykonuj polecenia, które przekazuje operator
numerów alarmowych.
jeśli zajdzie potrzeba, operator połączy cię
z odpowiednią służbą.
jeśli sytuacja na miejscu zdarzenia zmieni się,
powiadom o tym operatora numerów alarmowych.
staraj się nie korzystać z telefonu, z którego
zgłosiłeś wypadek. operator numerów alarmowych
może zadzwonić po kolejne informacje.
nie dzwoń na numer 112 bez potrzeby
i uzasadnienia. blokujesz
wtedy połączenie i grozi ci kara.

wojewoda lubuski
koordynuje zadania w zakresie
obronności i bezpieczeństwa. pełni
nadzór nad policją i strażą pożarną.
w lubuskim urzędzie wojewódzkim
działa centrum powiadamiania
ratunkowego, w którym
odbierane są połączenia
z numerem 112.
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jak zapamietac europejski
numer alarmowy
?o
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pokoloruj mazakami oczy, usta, nos.

pokoloruj mazakami podane cyfry.

na zajęcia dotyczące zasad
bezpieczeństwa oraz na temat
numeru 112 zapraszamy dzieci
do lubuskiego urzędu
wojewódzkiego w gorzowie wlkp.
to okazja do poznania ciekawych
wiadomości, a także siedziby
wojewody lubuskiego, który
jest przedstawicielem
rządu rp w terenie.
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zasady gry

6
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do gry zaproś kolegę lub koleżankę.
jako pionków możecie użyć guzików.
będziecie potrzebować kostki, która wyznaczy
ilość pól do pokonania. guzik na gwiazdce
umożliwia przejście o 2 miejsca do przodu,
a na czerwonym polu 2 miejsca do tyłu.
wygrywa ten, kto pierwszy pokona
wszystkie niebezpieczeństwa.

4. kąpiesz się tylko na plaży strzeżonej.
5. masz czerwone światło.
8

. nie dotykasz garnków z gotującymi się
potrawami ani czajnika z gorącą wodą.

9. zapomniałeś założyć kask do jazdy
na rowerze.

12. otwierasz drzwi tylko osobom, które
dobrze znasz.

13. zapomniałeś, że warto nosić odblaski.
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. wiesz, że nie wolno wsiadać do samochodu
osób nieznajomych, nawet jeśli mówią,
że przysłali ich rodzice.

17. nie podchodź do obcych psów.
20. nie bierzesz lekarstw bez obecności
dorosłych.

21. nie wolno bawić się zapałkami, ani
zbliżać do ognia.

i

Test – czy znasz zasady
bezpieczeNstwa?o
zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
o sprawdzenie poproś dorosłego.
1. ważne latem:
a) wybieraj tylko plaże strzeżone,
b) sprawdź temperaturę wody własnym termometrem,
c) nie skacz do wody w miejscach nieznanych.

2. o czym trzeba pamiętać rozpalając ognisko?
a) rozpalamy z dorosłymi, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
b) kamieniami wyznaczamy tzw. krąg bezpieczeństwa,
który zapobiegnie rozprzestrzenieniu się ognia,
c) śpiewamy piosenki.

3. podczas jazdy na rowerze ważne jest, aby:
a) mieć na głowie kask,
b) mieć ze sobą jedzenie i picie,
c) sygnalizować odpowiednio wcześniej wszystkie skręty.

4. na ulicy, w drodze do szkoły lub do domu:
a) przechodzimy przez jezdnię na pasach,
b) jemy drugie śniadanie,
c) nosimy odblaski.

5. w domu pamiętamy o tym, żeby:
a) nie otwierać drzwi obcym,
b) oglądać telewizję,
c) nie dotykać gotujących się potraw.

co roku zimą i latem
odwiedzamy młodych lubuszan
na półkoloniach organizowanych
w różnych lubuskich
miejscowościach.
gry, szarady i quizy
dostosowujemy
do wieku uczestników.
wspólna zabawa pozwala
utrwalić wiedzę i zostawia
miłe wspomnienia
z ferii i wakacji.

Jak zareagujesz na sytuacjE
zagroZenia?o Dopasuj zdania.
o

widzisz ogień w czyimś
mieszkaniu.
wydarzył się wypadek
na drodze.
pod kimś załamał się lód
i wpadł do wody.
ktoś zemdlał.
widzę przerębel na lodzie.

razem z dziećmi z różnych
lubuskich przedszkoli wzięliśmy
udział w programie rowerowy
autochodzik. poznaliśmy zasady
bezpieczeństwa na drodze.

jeśli mam telefon, dzwonię
pod numer 112.
jak najszybciej szukam
pomocy u dorosłych.
oznakowuję miejsce gałęziami.
dzwonię pod numer 998.
czołgam się na bezpieczną
odległość i podaję kurtkę lub gałąź.
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poLAcz pojazdy sLuZb odpowiadajAcych
za bezpieczeNstwo
z numerami telefonOw.
i

i

i
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998

997

999

do współprowadzenia
zajęć dla dzieci i młodzieży
zapraszamy strażaków, policjantów
i ratowników medycznych.
pokazy ratownicze zawsze
cieszą się dużym zainteresowaniem
uczestników. można bliżej poznać
pracę służb ratowniczych
i zadawać pytania.
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ZapamiEtaj zasady
bezpieczeNstwa!
i

zapamiętaj europejski
numer alarmowy 112.
nie wpuszczaj obcych do domu.
nie wsiadaj do samochodów

wsiadając na rower,
zakładaj kask.
nie niszcz i nie zanieczyszczaj lasu.
nie baw się ogniem.

obcych osób.
noś elementy odblaskowe.

zachowaj szczególną ostrożność
na zamarzniętym lodzie.

pływaj tylko w miejscach
strzeżonych.

pamiętaj, że osoba w internecie nie
musi być tym, za kogo się podaje.

przez cały rok szkolny odwiedzamy
przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazjalne. prowadzimy zajęcia
na temat zasad bezpieczeństwa
w związku z europejskim numerem
alarmowym, a także na wiele innych
tematów związanych
z funkcjonowaniem unii
europejskiej.
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europejski numer alarmowy 112
i zasady prawidłowych zachowań
zapraszamy do współpracy wychowawców i nauczycieli. chętnie
przeprowadzimy zajęcia promujące zasady bezpiecznych zachowań
w szkole, domu i na ulicy. bezpieczeństwo należy do priorytetów
unii europejskiej.

punkt informacji europejskiej
europe direct zielona góra
w lubuskim urzędzie wojewódzkim
ul. podgórna 7, pok. 143
65 057 zielona góra
tel. 068 45 27 144
fax 068 45 27 180
punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

w celu uzyskania informacji na temat unii europejskiej poza
godzinami pracy punktu można korzystać ze specjalnej infolinii
pod bezpłatnym numerem: 00 800 67 89 10 11.

europedirect zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl
www.europedirect zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl
www.facebook.com/edzielonagora

publikacja współfinansowana ze środków unii europejskiej

