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Przechodzenie przez ulic´
Podczas drogi do szko∏y, pracy, rodziny lub przyjació∏
najcz´Êciej poruszamy si´ pieszo. Dla w∏asnego
bezpieczeƒstwa nale˝y korzystaç z chodników – je˝eli
sà. Przechodzenie na drugà stron´ jezdni u∏atwiajà
miejsca do tego przeznaczone, to znaczy przejÊcia dla
pieszych.
Zasada ta zosta∏a zawarta w Kodeksie Drogowym
(ustawa Prawo o ruchu drogowym).
" Jezdnia z przejÊciem dla pieszych wyposa˝onym
w sygnalizacj´ Êwietlnà.
Bardzo wa˝ne jest, by przechodziç przez jezdni´, tylko
wtedy, gdy Êwieci si´ zielone Êwiat∏o. Kiedy Êwieci si´
Êwiat∏o czerwone, pieszy powinien si´ zatrzymaç
i czekaç na zmian´ sygna∏u. Cierpliwe oczekiwanie
na w∏aÊciwe Êwiat∏o, pozwoli bezpiecznie przejechaç
pojazdom poruszajàcym si´ po jezdni. Nale˝y
pami´taç, ˝e rozp´dzony samochód nie mo˝e
zatrzymaç si´ nagle w miejscu i potrzebuje do tego
doÊç d∏ugiej drogi.
1. Podejdê do przejÊcia, popatrz na kolor Êwiat∏a
na sygnalizatorze po drugiej stronie ulicy
2. JeÊli Êwieci si´ zielone Êwiat∏o:
– ruszaj Êmia∏o,
– idê stanowczym i zdecydowanym krokiem,
zatrzymaj si´ dopiero po drugiej stronie jezdni.
3. JeÊli Êwieci si´ Êwiat∏o czerwone:
– zatrzymaj si´ przed sygnalizacjà Êwietlnà.
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Przechodzenie przez ulic´
– rozejrzyj si´ za przyciskiem, który pozwoli zmieniç
kolor Êwiat∏a, tak byÊ móg∏ przejÊç na drugà stron´
jezdni.
– jeÊli brak przycisku zmiany Êwiat∏a, czekaj
cierpliwie na kolor zielony.
" Droga bez sygnalizacji Êwietlnej
z pasami dla pieszych:
1. Znajdê przejÊcie i zatrzymaj si´
przed nim
2. Patrz w stron´ nadje˝d˝ajàcych
samochodów i podnieÊ do góry prawà r´k´, tak by
nadje˝d˝ajàcy kierowcy mogli ci´ zauwa˝yç
3. Czekaj cierpliwie a˝ samochody si´ zatrzymajà
4. JeÊli samochody si´ zatrzyma∏y,
zachowujàc spokój – przejdê na drugà stron´ jezdni
5. Kiedy znajdziesz si´ po drugiej stronie jezdni
i b´dziesz bezpieczny, pomachaj r´kà do ˝yczliwych
Ci kierowców.
" Droga bez pasów do przejÊcia dla pieszych:
1. Znajdê prosty odcinek jezdni
gdzie b´dziesz dobrze widoczny
dla kierowców samochodów
jadàcych w obu kierunkach
2. UnieÊ prawà r´k´ i poczekaj a˝
samochody zatrzymajà si´
3. JeÊli ˝aden pojazd nie jedzie, przejdê na drugà
stron´ drogi.
3

Post´powanie z agresywnym psem
Pies, to zwierz´ z natury przyjazne
cz∏owiekowi. Odgrywa bardzo wa˝nà rol´
wÊród ludzi: dla jednych jest obroƒcà, inni
traktujà go jak domownika i przyjaciela,
czasami jak lekarza – podczas dogoterapii.
Na Êwiecie istnieje bardzo du˝o ró˝nych ras
psów.
Sà wÊród nich ∏agodne (labradory, spaniele), ale
i agresywne (dobermany, pitbulle).
Jak nale˝y si´ zachowywaç w miejscu
gdzie znajduje si´ pies?
" Rozejrzyj si´ gdzie jest w∏aÊciciel psa
" Zapytaj o zgod´ w∏aÊciciela, jeÊli
chcesz zaprzyjaêniç si´ z psem, którego nie znasz
" JeÊli w∏aÊciciel nie wyra˝a zgody na kontakt
z psem, nie nalegaj i nie próbuj tego samodzielnie.
Spokojnie odejdê.
W przypadku, gdy spotkasz obcego psa, a w pobli˝u
nie ma jego w∏aÊciciela:
– pod ˝adnym pozorem nie zbli˝aj si´ do niego,
– zg∏oÊ Stra˝y Miejskiej lub Policji bezpaƒskiego psa,
– zachowaj ostro˝noÊç i odejdê w bezpieczne miejsce.
Atak psa, mo˝e byç spowodowany wieloma
przyczynami. Pies, kiedy czuje si´ niepewnie zaczyna
szczekaç, podbiega i oddala si´. Takie zachowanie
powinno si´ potraktowaç jak ostrze˝enie.
JeÊli znalaz∏eÊ si´ w sytuacji groênej, to post´puj
zgodnie z zaleceniami:
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Post´powanie z agresywnym psem
1. Staƒ nieruchomo, r´ce po∏ó˝
wzd∏u˝ cia∏a (r´ce podniesione
mogà pobudziç psa do ataku)
2. Przyglàdaj si´ psu: jeÊli przestanie
si´ tobà interesowaç i zacznie
odchodziç, to ty te˝ mo˝esz
spokojnie odejÊç
3. Oddalajàc si´ wykonuj powolne
ruchy (ucieczka mo˝e
sprowokowaç atak).
Pierwsza pomoc po pogryzieniu przez psa.
W ka˝dym przypadku pogryzienia nale˝y wykonaç jak
najszybciej szczepienie ochronne, aby zapobiec
powstaniu Êmiertelnej choroby – wÊcieklizny.
Po pogryzieniu:
1. Przemyj ran´ czystà wodà,
osusz to miejsce i przyklej
czysty opatrunek,
2. Zg∏oÊ si´ natychmiast do
szpitala, opowiedz dok∏adnie
jak pies wyglàda∏, jak si´ zachowywa∏ i poka˝
wszystkie odniesione rany.
Pami´taj!
Nawet najbardziej ∏agodny pies mo˝e staç si´
niekiedy agresywny.
JeÊli zostanie sprowokowany, zacznie si´ broniç.
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Zad∏awienia / zakrztuszenia
JeÊli poszkodowany kaszle, zapytaj czy nie jest chory,
bo wtedy nie b´dzie potrzebowa∏ twojej pomocy.
Najcz´Êciej osoba, która si´ zad∏awi∏a
radzi sobie sama bez pomocy innych,
a kaszel ustaje.
Gdy jednak kaszel staje si´ s∏aby,
a poszkodowany dusi si´, to musisz
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
"

"
"
"

Przytrzymaj poszkodowanego
i uderzaj go w plecy (pomi´dzy
∏opatki) pi´ç razy,
" JeÊli to nie pomog∏o, wykonaj pi´ç
ucisków na brzuch (pod ˝ebrami),
Gdy poszkodowany dalej kaszle, to powtarzaj
uderzenia i uciski, a˝ poczuje si´ dobrze.
JeÊli poszkodowany zemdla∏
lub straci∏ przytomnoÊç, to
wezwij Pogotowie Ratunkowe
JeÊli poszkodowany odzyska
oddech a nadal b´dzie
nieprzytomny, to po∏ó˝ go
w pozycji na boku.
" Gdy poszkodowany zacznie
normalnie oddychaç i b´dzie
przytomny, to daj mu coÊ
do picia, najlepiej czystà
wod´.
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Wezwanie Pogotowia Ratunkowego
Dzi´ki twojej pomocy, mo˝na uratowaç ˝ycie.
Zanim zadzwonisz na Pogotowie, przygotuj si´ na
pytania, które zada ci ratownik:
TreÊç wezwania:
1. Jak si´ nazywasz – podaj swoje nazwisko, imi´
i numer telefonu z którego dzwonisz
2. Gdzie jesteÊ – co to za miejscowoÊç, jaka ulica albo
numer domu?
3. Co si´ sta∏o – czy jest to wypadek samochodowy, czy
mo˝e ktoÊ zosta∏ pobity, czy mo˝e nag∏a choroba?
4. Ile jest osób poszkodowanych?
5. Jak si´ czuje poszkodowany – czy porusza si´, czy
oddycha, jakie ma rany?
UWAGA!
Rozmow´ mo˝e przerwaç tylko ratownik pogotowia
Na koniec zapytaj, czy jeszcze mo˝esz w czymÊ
pomóc i za jaki czas przyjedzie karetka pogotowia.

WA˚NE NUMERY ALARMOWE!
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE – z telefonu
domowego
112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
Numer 112 wybieraj, kiedy dzwonisz z telefonu
komórkowego.
7

Wyposa˝enie apteczki
W ka˝dym domu, w miejscu pracy lub w
oÊrodku powinna znajdowaç si´ apteczka.
Apteczka powinna zawieraç:
# Maseczka – 2 sztuki
# R´kawiczki jednorazowe – 10 sztuk
# Koc termiczny – 2 sztuki
# No˝yczki – 1szt.
# Chusta trójkàtna – 2 sztuka
# Gaza opatrunkowa 0,5m – 4 sztuki
# Banda˝ zwyk∏y dziany, krótki/d∏ugi – 6 sztuka
# Banda˝ elastyczny – 2 sztuki
# Plaster bez opatrunku – 1 sztuka
# Plaster z opatrunkiem – 1metr
# Plastry z opatrunkiem ma∏e – komplet
# ˚el i opatrunki na oparzenia – komplet
# Suchy lód w spreju – 1sztuka
# P´seta – 1sztuka
# Agrafki – 4 sztuki.
Pami´taj!
Wyposa˝enie apteczki musi zawsze nadawaç si´ do
u˝ycia. Sprawdzaj terminy przydatnoÊci
zamieszczone na wszystkich opakowaniach.
W razie koƒczàcego si´ terminu – wymieƒ Êrodki na
Êwie˝e.
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