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Tegoroczne wakacje będą inne niż zwykle, ponieważ wszyscy, musimy
przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które
pomogą nam ochronić się przed koronawirusem.
Z uwagi, iż okres wakacyjny wiąże się ze wzmożonym ruchem turystycznym
oraz licznymi kontaktami

Pamiętajmy o :
►zachowaniu dystansu społecznego,
►przestrzeganiu zasad higieny osobistej, (częste, prawidłowe mycie rąk oraz
dezynfekcja) ,
►oraz o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko
zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę
możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości
elektronicznej.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z
powierzchni na siebie.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą
być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas
spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze
drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.:
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na
stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Ponadto pamiętaj,by wolny czas spędzać aktywnie.
Korzystaj z własnego sprzętu turystycznego (koce, maty, leżaki, ręczniki).
Zwróć uwagę na odpowiednio dostosowane ubranie do pogody – podczas
wysokich temperatur zadbaj o cienkie i przewiewne stroje. Pamiętaj także, aby
podczas wypoczynku letniego nie jeść oraz nie pić ze wspólnych naczyń.

Wakacje to okres wzmożonej aktywności fizycznej, czas odpoczynku i świetnej
zabawyna świeżym powietrzu. Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju
zagrożeniom.

Jak bezpiecznie wypoczywać w różnych miejscach – nad wodą, w górach czy w
lesie?
Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie
spędzić wakacje:
bezpieczna kąpiel





Pływaj tylko w miejscach strzeżonych przez WOPR.
Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
Nie skacz rozgrzany do wody.
Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć
śmiercią lub kalectwem.
 Dbaj o czystość plaży.
 Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.
bezpieczne przebywania na słońcu
 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne
 Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
Wycieczki w góry i do lasu
 Wybierając się na górskie szlaki należy zaopatrzyć się w dobre buty i
ubranie
 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć
dokąd idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.
 Miej ze sobą plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli
jest lato.
bezpieczna jazda na rowerze






Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
W czasie jazdy używaj kasku.
W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.
Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj
zawsze dłoń na hamulcu.
 Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.

