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„BEZPIECZNA DOGA DO SZKOŁY” Z ŁOMŻYŃSKIMI
POLICJANTAMI
Mundurowi z Łomży rozpoczęli działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Będą czuwać
nad bezpieczeństwem najmłodszych w rejonach szkół podstawowych. Odwiedzą także
dzieci, by podczas zajęć porozmawiać o bezpieczeństwie.
Mundurowi z Łomży uczestniczyli w uroczystych inauguracjach roku szkolnego w
szkołach na terenie Łomży i powiatu. Dzięki uprzejmości dyrektorów placówek,
odczytali apel I Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.
Adama Petelskiego, skierowany do rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających
naukę w szkole. Podczas najbliższych kilku dni, aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom
drogę do szkoły, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pełniąc służbę obecni
będą rejonie szkół i przedszkoli. Policjanci z Wydziału Prewencji odwiedzą natomiast
szkoły, gdzie na specjalnie przygotowanych zajęciach opowiedzą o bezpieczeństwie
podczas pokonywania drogi do szkoły/domu. Celem działań jest podniesienie poziomu
bezpieczeństwa najmłodszych dzieci.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku - policjanci radzą:
- przede wszystkim bądź dla swojego dziecka wzorem prawidłowego zachowania - zawsze i w każdej sytuacji,
- wybierz bezpieczną drogę, którą dziecko ma chodzić do szkoły i dokładnie się z nią zapoznaj; naucz dziecko bezpiecznego
poruszania się po tej trasie i korzystania ze środków komunikacji publicznej,
- przypominaj dziecku, że w mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem lewej strony drogi,
- ucz dziecko, że przez jezdnię powinniśmy przechodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
- zwróć uwagę dziecku, że pod żadnym pozorem nie wolno przebiegać przez drogę, nawet na przejściu dla pieszych
(przebieganie przez jezdnię jest wciąż częstą przyczyną wypadków z udziałem dzieci),
- uwrażliwiaj dziecko, że samochód może nadjechać szybko i dlatego zawsze przed przejściem przez jezdnię trzeba uważnie
rozejrzeć się w obie strony – najpierw w lewą, potem w prawą i ponownie w lewą,
pamiętaj także:
- by podczas Twojej nieobecności w domu dziecko nikomu nie otwierało drzwi,
- bezwzględnie zakaż dziecku przyjmowania od obcych osób jakichkolwiek prezentów (np. słodyczy),

- zabroń dziecku wsiadania do samochodów kierowanych przez obce osoby oraz oddalania się z nieznajomymi; ucz dziecko
zasad ograniczonego zaufania wobec obcych,
- dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi,
- nie pokazuj dziecku miejsc przechowywania cennych przedmiotów i ucz je, aby swoje wartościowe rzeczy (np. telefon)
przechowywało w miejscu utrudniającym ich kradzież - np. w wewnętrznej kieszeni kurtki,
- staraj się zrobić wszystko, aby dziecko podczas zabawy zawsze było rozsądne; ucz je także zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu,
- zwracaj uwagę na zachowanie swojego dziecka i jego przyjaciół,
- zawsze traktuj swoje dziecko poważnie i nie bagatelizuj jego problemów; znajdź również codziennie czas na rozmowę ze
swoim dzieckiem.
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