Jó tanácsok téli szünidőre!
Tél, hó, szánkózás, karácsony, mákos bejgli, ajándékozás, szilveszter, öröm….
Iskolásként sok minden jó és szép dolog jut eszünkbe amikor a téli szünidőre gondolunk. De
vajon belegondolunk-e a ránk leselkedő veszélyekre és a bekövetkezhető balesetekre?
Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos információval, hogy a téli
szünidő a kellemes élmények miatt legyen felejthetetlen!
1. Ha a szünidő alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elővigyázatos és ne engedj be
idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is legyen arra, hogy be szeretne jutni!
2. A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de
ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsatok meg, mert súlyos
következményekkel járhat helytelen használatuk!
3. A szünidőben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándulás, mozi, színház
stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra, hogy a téli időszámítás miatt hamarabb
sötétedik, ezért lehetőség szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és
utána a hazafelé vezető utat! A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és kb.
mikor kell hazaérkeznetek!
4. Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek
megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal rendelkező
zsebtolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtakarított
pénzetekből ők lepjék meg a szeretteiket! A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha
rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan helyre, ahol nem tudnak könnyen hozzáférni!
5. Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tűzijátékok) csak a
rendeltetésüknek megfelelően használjátok, betartva a jogszabályok által előírt
idő és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a maradandó sérüléseket okozható
baleseteket! Valamennyi pirotechnikai eszközhöz tartozik használati útmutató, amit,
mivel fokozottan veszélyes eszközökről van szó, EL KELL OLVASNI! Az internetes
oldalakon vélemények és részletes tájékoztató található az egyes petárdák, tűzijátékok
használatáról, ezeket érdemes a vásárlás előtt átböngészni. Ne petárdázz, illetve
tűzijátékozz egyedül, hiszen ha baj történik, nem tudsz kihez segítségért fordulni!
Mindig legyen jelen legalább egy felnőtt!

6. Az ünnepek ideje alatt kifejezetten nem ajánlott az alkoholfogyasztás, mert a
fiatalkorúak esetében is a legtöbb diszkó-baleset ennek számlájára írható. Emellett
könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bűncselekmény áldozatává (kirabolnak,
tettleg bántalmaznak) vagy még rosszabb esetben elkövetőjévé (garázda magatartás,
testi sértés).

Jó tudni, hogy nem csak az tartozik felelőséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi,
hanem az is büntetésben részesül, aki a bűncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon
segítséget nyújtott.

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válnál, szüleiddel együtt értesítsétek a rendőrséget az
ingyenesen hívható 112-es számon!
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