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„NA RATUNEK” – WSPÓLNA AKCJA POLICJANTÓW I
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Policjanci z Poddębic zorganizowali wspólną akcję plenerową z ratownikami medycznymi FALCK
Medycyna, w ramach której jej uczestnicy poznali m.in. zasady bezpieczeństwa podczas pobytu
nad wodą. Dzieci miały także niecodzienną okazję obejrzeń akcesoria policyjne a także odbyć
rejs ratunkową łodzią motorową.
7 lipca 2017roku o godzinie 11.00 na terenie gminy Pęczniew przy zbiorniku „Jeziorsko”, dzieci wraz z opiekunami
wzięli udział w spotkaniu z policjantami a także ratownikami medycznymi FALCK o/Poddębice. Policjanci przekazywali
dzieciom zasady związane z bezpieczeństwem podczas kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Dużą
uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym
uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Poruszono również temat związany z bezpiecznym podróżowaniem
zwracając przy tym uwagę dorosłych na niepozostawianie dzieci i zwierząt w pojazdach. Dzieciom przekazano także
informacje dotyczące trwającego konkursu pn. „Filmowy PrzeWODNIK”, który jest elementem akcji informacyjnoedukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”, objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji przy współpracy Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowe.
Ratownicy medyczni przedstawili sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym a potem podczas
warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży zaprezentowali pokaz resuscytacji na fantomach. Podczas spotkania rodzice i
opiekunowie poznali założenia programu „ Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”
oraz aplikacji „Moja Komenda”, które przedstawili obecni na spotkaniu dzielnicowi. Nad prawidłowym przebiegiem akcji
prewencyjnej czuwał Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach. Na zakończenie spotkania dzieci uczestniczyły w
konkursie o tematyce bezpieczeństwa gdzie ﬁnaliści mieli niecodzienną okazję odbyć rejs ratunkową łodzią motorową
pod opieka ratowników medycznych FALCK. Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali książeczki, malowanki, ulotki oraz
materiały tematyczne nawiązujące do bezpieczeństwa w czasie wakacji, natomiast ich rodzice otrzymali ulotki KMZB.
Na zakończenie spotkania zainteresowani mogli obejrzeć akcesoria policyjne oraz pozować do pamiątkowych zdjęć z
policjantami i ratownikami medycznymi.
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