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Przed wakacjami

23.06.2010

W godzinach przedpołudniowych 23.06.2010 r. na kąpielisku przy
Jeziorze Głębokie w Szczecinie, służby mundurowe stolicy Zachodniego
Pomorza zorganizowały spotkanie z dziećmi. Celem imprezy było
przypomnienie uczniom szczecińskich szkół zasad bezpieczeństwa w
okresie wakacyjnym. Każda ze służb zwróciła szczególną uwagę na
inne zagrożenia. Ochotnicza Straż Pożarna przypomniała zasady
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, Policja przypomniała
numery telefonów alarmowych, uwrażliwiając na ostrożność
kontaktach z nieznajomymi, bezpieczeństwo na drodze podczas
podróży i wycieczek. Straż Miejska informowała o swoich zadaniach i
pomocy, jakiej udzieli zagubionym, Strażacy z PSP przestrzegali przed
niebezpieczeństwem zaprószenia ognia w mieszkaniu i lesie. Ratownicy
WOPR przeprowadzili pokaz ratowania tonącego i informowali o
zasadach bezpiecznego przebywania na kąpieliskach i akwenach
wodnych.
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Szczecinie, służby mundurowe stolicy Zachodniego Pomorza zorganizowały spotkanie z
dziećmi.  Celem  imprezy  było  przypomnienie  uczniom  szczecińskich  szkół  zasad
bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Każda ze służb zwróciła szczególną uwagę na inne
zagrożenia. Ochotnicza Straż Pożarna przypomniała zasady udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym, Policja przypomniała numery telefonów alarmowych, uwrażliwiając na
ostrożność  kontaktach z  nieznajomymi,  bezpieczeństwo na  drodze  podczas  podróży  i
wycieczek.  Straż  Miejska  informowała  o  swoich  zadaniach  i  pomocy,  jakiej  udzieli
zagubionym, Strażacy z PSP przestrzegali przed niebezpieczeństwem zaprószenia ognia w
mieszkaniu  i  lesie.  Ratownicy  WOPR  przeprowadzili  pokaz  ratowania  tonącego  i
informowali o zasadach bezpiecznego przebywania na kąpieliskach i akwenach wodnych.
Żandarmeria Wojskowa prezentowała symulator zderzeniowy, który pozwalał odczuć siły,
jakie  działają  na  pasażerów  pojazdu  podczas  zderzenia  oraz  prezentował  zasadność
zapinania  pasów  bezpieczeństwa  w  pojeździe.  Funkcjonariusze  Placówki  Straży
Granicznej w Szczecinie zaprezentowali sprzęt służbowy, przypomnieli zasady związane z
podróżowaniem  za  granicę  i  obowiązkiem  posiadania  wymaganych  dokumentów.  Na
koniec  przeprowadzili  pokaz  tresury  psa  służbowego,  podczas  którego  przypomnieli
dzieciom informacje dotyczące zachowania się wobec nieznanych, napotykanych często
podczas  wakacyjnych  wypraw  psów.  Entuzjazm  wszystkich  ponad  300  uczestników



spotkania wzbudziły popisy psa służbowego ELMO, który bezbłędnie odnalazł ukryty w
pojeździe sączek z zapachem narkotyków a następnie wykonał kilka lotniczych ewolucji.
Dzieci tak przygotowane do wakacji na pewno spędzą je bezpiecznie, czego serdecznie im
życzymy.
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