
IB, godzina wychowawcza, tydzień XIV  (22.06-26.06) 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

 

Drodzy uczniowie, proszę zapoznać się z poniższym tekstem !!! 

 

Już za chwilę zaczną się wakacje i okres urlopowy. To nie tylko czas wypoczynku, ale             
i dużych zmian w codziennych rytuałach i przyzwyczajeniach. Jak się przygotować do 
opuszczenia domu, do podróży, jak bezpiecznie wypoczywać w różnych miejscach – nad 
wodą, w górach czy w lesie? 

 

 Uprawianie sportów 
  

- Nie uprawiaj sportów w miejscach niedozwolonych 

- Używaj tylko w pełni sprawnego sprzętu sportowego 

- Noś elementy odblaskowe na ubraniu 

- Stosuj zabezpieczenia podczas uprawiania sportów np. ochraniacze, kask, kapok, itp. 

- Pamiętaj, że nie wszystkie sporty uprawiane przez dorosłych są odpowiednie dla dzieci 

  

 Nad wodą 
 

- Korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk 

- Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub narkotyków 

- Przestrzegaj regulaminu kąpieliska i słuchaj poleceń ratownika 

- Unikaj pływania bez obecności innych ludzi 

- Nie skacz na głowę do wody w nieznanych miejscach 

- Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim przebywaniu na słońcu 



- Zawsze bądź w pobliżu, gdy twoje dziecko wchodzi do wody 

- Zakładaj kamizelkę ratunkową pływając łodzią, kajakiem czy rowerem wodnym 

  

W górach 

 
- Zanim wyjdziesz w góry, sprawdź informacje o warunkach pogodowych panujących w 
górach 

- Wychodząc na wycieczkę, zostaw wiadomość, dokąd i którędy się udajesz i kiedy 
zamierzasz wrócić 

- Wybierając trasę weź pod uwagę możliwości wszystkich uczestników wyprawy, także tych 
najsłabszych 

- W góry wychodź rano, najlepiej w grupie 

- Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się od grupy 

- Weź ze sobą zapas wody i jedzenia, naładowany telefon komórkowy (z numerem 
ratunkowym do GOPR/TOPR), ciepłe, nieprzemakalne ubranie na wypadek nagłej zmiany 
pogody (częstej w górach), latarkę, mapę, małą apteczkę i szczelnie zapakowane zapałki 

- Pamiętaj o odpowiednim ubraniu i wygodnych butach, dostosowanych do terenu i pogody 

- W przypadku pogorszenia pogody zawróć z trasy 

  

 W lesie 
 - Na dłuższą wycieczkę i biwak w lesie zabierz ze sobą zapas wody i jedzenia, 
nieprzemakalne ubranie, naładowany telefon komórkowy, latarkę, mapę, małą apteczkę i 
szczelnie zapakowane zapałki 

- Stosuj się do zaleceń na tablicach informacyjnych i znakach 

- Biwakuj i rozpalaj ogniska tylko w wyznaczonych miejscach, opuszczając obozowisko 
pozostaw po sobie porządek 

- Nie zakłócaj ciszy, nie niszcz siedlisk zwierząt, nie zrywaj roślin chronionych 

- Nie zbieraj grzybów, jeśli nie jesteś pewny, czy są jadalne 



- Nie jedz nieznanych owoców, niektóre na pozór wyglądające na jadalne są silnie trujące (np. 
wilcza jagoda, konwalia majowa, zimowit jesienny, tojad) 

- Przed kleszczami i innymi owadami chroń się za pomocą odpowiedniego ubioru i 
preparatów odstraszających 

- Staraj się unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami 

- Ubieraj się odpowiednio do warunków pogodowych 

- Pamiętaj, że zmrok w lesie zapada przynajmniej pół godziny wcześniej, niż na otwartej 
przestrzeni 

- Alarmuj, jeśli zauważysz pożar w lesie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koronawirus SARS-Cov-2 – podstawowe 
zalecenia sanitarne! 
  

W związku z aktualną sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce 
o Wasze bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji 
Sanitarne. 

 

Stosuj podstawowe zasady higieny! 

  

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 proc.). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk 
zmniejsza ryzyko zakażenia. 

  

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 się wirusa z 
powierzchni na siebie. 

  

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 i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. 
Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie 
dezynfekowane. 

  

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków 

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



  

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma 
gorączkę. 

  

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

  

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu 

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym 
jedzeniu minimum pięć porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. 
Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, 
że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. 
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