Мили деца,
Ако съществува непосредствена опасност за здравето
и живота Ви, ако сте се загубили или сте в безпомощно състояние, ако Ви принуждават да просите или да
проституирате, ако сте подложени на физическо, сексуално или друго насилие, обърнете се за помощ към полицията – там ще получите защита.
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БЕЗОПАСНА
ВАКАНЦИЯ

РОДИТЕЛИ:

ДЕЦА:

Когато децата са сами вкъщи, ги научете:

Да играем безопасно!
• Не играй на строителни площадки и изоставени постройки,
особено ако са безлюдни;
• Опасни са складови помещения, работилници, на сметища и
край жп линии;
• Не играй на улици и паркинги; не гони изпуснати топки, които
се търкалят по уличното платно; не изскачай внезапно пред
движещи се автомобили, особено когато е тъмно;
• Не пресичай платното тичешком;
• Рискът от катастрофа е голям, когато се качваш на мотопеди, мотоциклети и леки автомобили, карани от твои неправоспособни приятели;
• Не влизай да се къпеш в не обезопасени реки, езера и водоеми;
• Не приемай подаръци, лакомства или пари без знанието на родителите си;
• Никога не приемай предложение на непознат да те закара до
вкъщи, дори ако си много изморен;
• Ако знаеш, че ще закъснееш, помоли твои близки да те посрещнат или да дойдат да те вземат;
• Винаги осведомявай родителите си, когато решиш да отидеш някъде и се прибирай в уреченото време; ако нямаш връзка с родителите си, при излизане се обади на близки или съседи;
• Винаги избирай не най-краткия, а най-безопасния маршрут;
стреми се да вървиш по осветени, открити места, избягвай
тъмни алеи и градинки;
• Ако непознат ти предлага да ти покаже нещо или те моли да
му помогнеш, като обещава да ти плати, откажи му категорично;
• Ако ти предложат пробни снимки за филм или участие в конкурс за красота, не се стеснявай да попиташ кога и къде да
отидеш с родителите си;
• Кажи „Не!”, ако някой се опита да те докосне по начин, който
те плаши и не ти е приятно; не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие;
• Ако някой направи нещо против твоето желание или иска да
те отвлече, викай силно „Помощ” или „Не искам”.

•

Винаги да държат входната врата заключена;

•

В никакъв случай да не отварят на непознати хора и да ги пускат вкъщи, дори ако твърдят, че са Ваши близки;

•

Да запомнят телефона за спешна помощ 112;

•

Да знаят Вашите телефонни номера;

•

Никога и на никого да не казват, че са сами вкъщи;

•

При разговор по телефона с непознат да не съобщават името
и адреса си;

•

Никога да не споделят графика на членовете на семейството;

•

Да не дават ключовете от жилището на чужди хора, които се
представят за Ваши познати;

Вие:
•

Не оставяйте запалителни материали на леснодостъпни места;

•

Не оставяйте огнестрелни, газови и др. оръжия, остри и режещи предмети, които децата могат лесно да намерят и да
ги ползват по време на игра;

•

Напомняйте на децата си, че електроуредите не са играчки;

•

Не оставяйте децата без надзор за цяла нощ;

•

Предупредете детето за най-опасните места на улицата
(в двора, в парка);

•

Обяснете на детето, че независимо от пола си, не трябва да
ходи където и да било с чужди хора;

•

Никога не оставяйте децата си без надзор в автомобил;

•

Оставете на детето си телефона за спешна помощ 112 и телефони на съседи и приятели.

