A nyár veszélyeirıl középiskolásoknak
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így legyen, és
jó emlékekkel kezdıdjön ısszel az iskola, fogadd meg tanácsainkat!

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!
− Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz körül, mielıtt átkelsz az úttesten!
− Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, mindig viselj láthatósági mellényt, kerékpárodon
legyen világítás!
− Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsági övet, soha ne vezess ittasan!
− Ha tömegközlekedéssel közlekedsz: soha ne próbálj meg fel- és leszállni, ha már berreg a csengı, utazás
közben kapaszkodj!
FÜRDİZZ BIZTONSÁGOSAN!
− Szabad vizeknél csak kijelölt fürdıhelyen fürdızz!
− Soha ne fürödj egyedül, társaid figyelnek rád, te is figyelj társaidra!
− Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel!
− Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még gumimatraccal sem!
− Ne fürdızz éjszaka vagy szürkületben!
SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN!
− Ha egyedül vagy otthon, gondold meg kit engedsz be a lakásba!
− Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, érted felelısséget vállalók, hogy hol vagy!
− Sehol ne hagyd ırizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid, kerékpárodat mindig zárd le!
− Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendırségen!
− Ne fogadj el ismeretlen anyagot! Ha ezt teszed, lehet, hogy bőncselekményt követsz el, vagy bőncselekmény
áldozatává válhatsz!
Fesztiválokon, koncerteken, egyéb zenés szórakozóhelyeken tartózkodj az alkoholfogyasztástól!
Italodra vigyázz, ne hagyd felügyelet nélkül!
INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN!
− Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegő képeket!
− Ne vásárolj a neten!
− Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz!
− A regisztrációs neved ne a személyneved legyen!
− Ne ismerkedj a neten! Egyedül ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg!
− Kellı bizalmatlansággal chat-elj idegenekkel!
− Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig használj tőzfalat, vírusirtót!
− Internetrıl való letöltéssel kapcsolatban érdeklıdj, nehogy bőncselekményt kövess el!
BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN, BÁTRAN FORDULJ SEGÍTSÉGÉRT A
RENDİRSÉGHEZ, A 107-ES VAGY 112-ES SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMON!

NYARAD AKKOR GONDTALAN, HA TE NEM VAGY GONDATLAN!
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