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Pozostało  już  tylko  kilka  dni  do  rozpoczęcia  długo  wyczekiwanych  ferii  zimowych  w
województwie  lubuskim.  Aby  upłynęły  one  szczęśliwie,  a  przede  wszystkim  bezpiecznie  niezbędny
jest  zdrowy  rozsądek  i  świadomość  czyhających  zagrożeń.  Wchodzenie  na  zamarznięte  jeziora  czy
rzeki?  Podczepianie  sanek  do  pojazdów?  Takim  zachowaniom  mówimy  zdecydowane  NIE!

17  stycznia  to  początek  ferii  zimowych  w  województwie  lubuskim,  ale  także  województwach  kujawsko  –  pomorskim,
małopolskim,  świętokrzyskim  oraz  wielkopolskim.  Zwracając  się  do  wszystkich  wyjeżdżających  na  zimowy  wypoczynek
oraz  mając  nadzieję,  że  na  tegoroczne  ferie  zimowe  i  w  naszym  województwie  pojawi  się  jednak  biały  puch,  a
temperatura  jak  na  zimę  przystało  przymrozi  lekko  nosy,  Policja  apeluje:  bezpieczeństwo  przede  wszystkim!

Pamiętajcie:

pod  żadnym  pozorem  nie  wchodźcie  na  lód,  szczególnie  na  rzekach  i  jeziorach;

wychodząc  bawić  się  na  powietrze,  ubieraj  się  stosownie  do  pogody,  tak  aby  nie  wychłodzić  ani  też  nie
przegrzać  organizmu;

nie  ślizgaj  się  na  chodnikach  i  przejściach  dla  pieszych.  Wyślizgana  nawierzchnia  stanowi  ryzyko  złamań
kończyn,  nie  tylko  dla  Ciebie  ale  i  dla  innych  osób;

nie  rzucaj  w  jadące  pojazdy  śnieżkami,  gdyż  takie  zachowanie  może  być  przyczyną  kolizji  lub  wypadku
drogowego;

poruszając  się  po  drodze,  również  w  obszarze  zabudowanym,  używaj  elementów  odblaskowych.  To  nie  kwestia
mody  a  Twojego  bezpieczeństwa;

nie  dołączaj  sanek  do  samochodu,  gdyż  może  się  to  skończyć  tragicznie;

do  zabaw  na  śniegu,  zjazdów  na  sankach  czy  nartach  wybieraj  miejsca  bezpieczne,  z  dala  od  ruchliwych  ulic,
skrzyżowań  i  ciągów  komunikacyjnych.  Pamiętaj,  że  zimą  znacznie  wydłuża  się  droga  hamowania  pojazdów,  więc
zachowaj  szczególną  ostrożność  będąc  w  pobliżu  jezdni;

używajcie  kasków  podczas  jazdy  na  nartach,  do  16  roku  życia  jest  to  obowiązek  na  zorganizowanym  stoku
narciarskim  (w  innych  miejscach  oraz  po  ukończeniu  16  roku  życia  też  nie  zaszkodzi);

podczas  zabaw  na  śniegu  i  lodowisku  pilnuj  swoich  wartościowych  przedmiotów.  Jeśli  to  możliwe  portfel  lub
telefon  komórkowy  oddaj  do  depozytu  lub  pod  opiekę  zaufanej  osobie;

przed  zimowym  wyjazdem  sprawdź  stan  techniczny  swojego  pojazdu  (stan  ogumienia,  płynów  eksploatacyjnych,
sprawność  wymaganych  prawem  świateł).  Nie  śpiesz  się  za  kółkiem.  Ferie  mają  być  czasem  odpoczynku  i
relaksu.  Zadbaj  o  bezpieczny  powrót  z  zimowego  urlopu.

Tylko  zdrowy  rozsądek,  ostrożność  oraz  umiar  pozwolą  Ci  cieszyć  się  zimową  aurą  oraz  spędzić  ferie  zimowe
bezpiecznie.  Udanego  a  przede  wszystkim  bezpiecznego  wypoczynku  podczas  ferii  zimowych  2022  życzą  lubuscy
policjanci!
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