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Policjanci, wspólnie ze strażakami i WOPR-owcami z Lipna spotkali się z dziećmi z SP nr 5 i nr 2
w Lipnie, aby wspólnie porozmawiać o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych. Bezpieczeństwo
na drodze, w domu i na wodzie zostały omówione przez specjalistów, którzy w codziennej
służbie starają się zapobiegać problemom. Uczniowie mieli też okazję przypomnieć sobie zasady
udzielania pierwszej pomocy.
Ponad 300 uczniów z lipnowskich szkół podstawowych nr 5 i 2 uczestniczyło w miniony piątek (27.01.17) w zajęciach,
których tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Dzięki współpracy lokalnych jednostek
odpowiedzialnych za to zagadnienie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i WOPR-u.
Na początku proﬁlaktycznego spotkania w SP nr 5 uczniowie obejrzeli przygotowane przez ich kolegów przedstawienie,
które świetnie przypominało o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i o tym, czym mogą się skończyć
lekkomyślne zachowania, takie jak np. robienie ślizgawek na chodniku czy zapominanie o odpowiednim zimowym
stroju.
Policjantka przypomniała o bezpieczeństwie na drodze i noszeniu odblasków. O tym, jakie zasady bezpieczeństwa
należy zachować pozostając samemu w domu, a także o bezpieczeństwie, jakie może grozić w czasie
nieodpowiedzialnych zabaw na śniegu.
Grupa interwencyjna Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego objaśniała m.in. dlaczego
zamarznięte jeziora, stawy czy sadzawki nie są miejscem do zabaw, zwłaszcza bez nadzoru osób dorosłych i jak
udzielać pomocy osobom, pod którymi załamał się lód tak, aby samemu uniknąć niebezpieczeństwa. Ratownicy
pokazywali, jak zachowywać się w określonych sytuacjach zagrożenia życia innych osób oraz, jak prawidłowo
przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, czy jak przenieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.
Strażak opowiedział o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą czad i ogień. Zwrócił uwagę na niebezpieczne zachowania
osób pozostających w domach, na odpowiednie zabezpieczenie mieszkania i konieczność zachowania drożności
przewodów wentylacyjnych. Przedstawił też sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą czad.
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