Bezpiecznie w podróży
Wyjazd na wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będzie można cieszyć
się urokami wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby jednak podróż była bezpieczna
powinieneś przestrzegać kilku zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.

Wpisy dzieci w paszportach tracą ważność. Od 26 czerwca 2012 dzieci, które dotychczas
przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny
dokument podróży.
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce adresowej. Skrót ICE w telefonie jest
ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu
osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom
na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej
osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą
udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd.
Więcej na temat ICE możesz przeczytać na stronie internetowej www.icefon.eu
Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu.
Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu.
Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo
paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet
jeśli zostaniesz okradziony, stracisz tylko część sumy. W pociągu, czy autokarze nigdy nie
chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo
ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choćby
wydawał się niezwykle sympatyczny.
W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu.
Oglądając pocztówki i podziwiając nieznany dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć na
odjazd. Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje duży tłok,
zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się od niej nie
odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub paść ofiarą złodziei.
Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - niezależnie od tego, czy masz przy sobie
cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki, zwłaszcza te, w których przewozisz
wartościowe przedmioty - gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się nosić z przodu lub
pod ramieniem, zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz miał je pod kontrolą i
nie pozwolisz się okraść. Choć to trudne w długich trasach, staraj się nie spać w podróży, a
już na pewno nigdy nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie
wiesz przecież, czy cukierek, który ktoś ci oferuje to przypadkiem nie środek odurzający.
Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu bądź szczególnie ostrożny. Łatwo się potknąć
i wpaść pod koła. O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów.
Gdybyś zauważył ogień poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby
ratownicze. W razie wystąpienia konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa i

jak najszybciej ewakuuj się z zagrożonego miejsca. Jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub
przejdź do przodu. Rozwój pożaru w pociągu zawsze przebiega bowiem od miejsca
wystąpienia do ostatniego wagonu.
Opiekunowie powinni pamiętać, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną
kierowcy oraz skontrolować stan techniczny autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed
planowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową jednostkę policji. Gdy wyruszacie w
dłuższą trasę trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że kierowca
łamie przepisy ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę.
WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl
112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i
Policja - 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 300 / 18
20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 31 52
000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444
Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414

