
Bezpieczne wakacje 

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i 

odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i 

sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni 

udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają 

wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub 

kursy językowe. Ważne jednak, by w każdym 

miejscu pamiętać o bezpieczeństwo i 

zachowaniu odpowiedniej ostrożności. 

 

 

Pamiętajcie o kilku istotnych regułach: 

Nad morzem 

 Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca 

strzeże ratownik – zawsze stosujmy się do jego poleceń. 

 Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać przy śluzach, 

mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, a także w brudnej wodzie i tam, 

gdzie są silne wiry i prądy. 

 Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo wystarczy poślizgnąć się na kamieniu, 

żeby porwał nas nurt.Idąc na plażę, nie zapominajmy o kremie z filtrem UV. Ciało 

nasmarujmy już około 20–30 minut przed wyjściem na słońce, czynność tę 

powtarzając co 2–3 godziny i po każdym wyjściu z wody. 

 Chcąc uchronić się przed udarem, między godziną 11 a 16 ukryjmy się w cieniu. 

 Nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy.  

 Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do jedzenia.  

 Nie wchodźmy do morza podczas burzy, deszczu lub mgły. 

 Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu – poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy 

do wody. Pozwoli nam to uniknąć szoku termicznego. 

W górach 

 Jednym z największych zagrożeń w górach jest zmieniająca się w szybkim tempie 

pogoda. Przed każdą górską wycieczką dowiedzmy się, jakie są przewidywane 

warunki atmosferyczne! 

 Najlepiej wyruszajmy już wczesnym rankiem.  

 Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje umiejętności, pogodę oraz godzinę zachodu 

słońca.  

 Sprawdźmy, czy na wybranym przez nas szlaku są jakieś schroniska, szałasy, 

leśniczówki itp., w których można się schronić, jeśli nagle zmieni się pogoda.  

 Przed górską wędrówką spakujmy do plecaka mapę.  



 Zabierzmy ze sobą: zapasowe skarpetki, czapkę, koszulę lub inne okrycie z długim 

rękawem, pelerynę, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy. 

 Pamiętajmy o prowiancie – polecamy produkty z dużą zawartością węglowodanów, 

np. czekoladę lub baton energetyczny. 

 Nie zapominajmy o  okularach przeciwsłonecznych. 

 Przed wyjściem w góry poinformujmy kogoś, gdzie się wybieramy, jakim szlakiem i o 

jakiej porze planujemy wrócić. 

Spacer do lasu lub na łąkę 

 Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! To dla nich niezdrowe. 

 Stosujmy preparaty przeciw komarom, kleszczom, szerszeniom oraz osom. 

 Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu. 

 Jeśli zauważymy pożar – dzwońmy po straż pożarną. Nie podchodźmy do ognia. 

 

Zachęcam Was do obejrzenia kilku ciekawych filmów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa 

podczas wakacji 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 
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