Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
grudzień 2018 r.

Liczba
Województwo
dolnośląskie

Rodzaj przedsięwzięcia
Spotkania z mieszkańcami
gminy.

Tematyka

Bezpieczeństwo w szkole i w domu ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki zatruć tlenkiem węgla.
Bezpieczeństwo w budynkach produkcyjnych i
magazynowych. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
Ścieżka kariery – zawód strażak. Spotkania z młodzieżą
szkolną, personelem zakładów pracy w celu obserwacji przy
próbie sprawdzenia warunków ewakuacji ludzi.
W trakcie spotkań strażacy dokonywali pogadanek nt.
szerokorozumianego bezpieczeństwa pożarowego, poruszali
kwestie związane z zasadami bezpieczeństwa na drogach,
odpalania fajerwerków.
Ponadto podczas pogadanek rozmawiano na tematy:
- zachowanie się podczas pożaru i innych zagrożeń,
- tlenek węgla – zagrożenia i zapobieganie zatruciom,
- jak przekazać informację o pożarze i innym zdarzeniu.
Spotkania z władzami gminy, Omówiono bieżące zagadnienia dot. bezpieczeństwa na
powiatu, itd.
terenie poszczególnych powiatów.
Spotkania Komendantów Powiatowych/Miejskich w
starostwach powiatowych dot. omówienia bieżących
zagadnień dot. bezpieczeństwa na terenach powiatów.
Omówienie zasad przekazywania wiedzy dotyczącej działania
służb ratowniczych oraz zasad zachowania się w sytuacjach
zagrożenia, oraz prawidłowego powiadamiania służb
ratowniczych.
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Audycje radiowe dotyczące: tlenku węgla, zachowania się na
akwenach podczas ujemnych temperatur.
Bezpieczeństwo podczas odpalania fajerwerków oraz podczas
używania ozdób choinkowych w tym lampek.
Informacje na portalach internetowych.
Spotkania w szkołach i
Pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
ośrodkach wypoczynkowych. Bezpieczny wypoczynek w okresie Bożonarodzeniowym i
Noworocznym.
Podstawowe zasady zachowywania się w sytuacjach
zagrożenia i ewakuacji oraz prawidłowego powiadamiania
służb ratowniczych.
Szkolenie w zakresie prawidłowego zachowania
bezpieczeństwa podczas zdarzeń wymagających ewakuacji
osób z obiektu, współpracy ze służbami ratowniczymi.
Szkolenia i pogadanki dot. zasad bezpiecznej eksploatacji
urządzeń ogrzewczych oraz przedstawienie zasad
postępowania w przypadku pożaru i wystąpienia tlenku węgla.
Bezpieczeństwo na drogach, numery alarmowe.
Ponadto omawiano tematykę związaną z udzielaniem
pierwszej pomocy. Akcja kalendarze
Pogadanki w szkołach i przedszkolach pokazy sprzętu. W
ramach wizyt u dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.
Przedstawiono na czym polega praca strażaka, przekazano
również info. jak zachować się bezpiecznie podczas zabaw w
szkole jak i na zamarzniętych akwenach i lodowiskach.
Poruszono również temat udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym podczas różnego rodzaju wypadków oraz
poinformowano dzieci i nauczycieli w ramach kampanii PSP
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” o zagrożeniach
związanych z możliwością powstania pożarów w
mieszkaniach oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Inne
Próbne ewakuacje w zakładach pracy, szkołach,
przedszkolach, placówkach służby zdrowia. Zasady
bezpiecznej ewakuacji z zagrożonych obiektów i
postępowania w przypadku wystąpienia tlenku węgla.
Pokazy sprzętu.
Ścieżki edukacyjne Ognik.
Pogadanki dla dzieci.
Pokazy sprzętu.
Szkolenia w ramach Sali
Pogadanki dla dzieci na temat zasad postępowania w razie
edukacyjnej „OGNIK”.
wystąpienia pożaru.
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Spotkania i szkolenia z OSP.
Wywiad w lokalnych
mediach.
Informacje na stronach KP/M
PSP oraz na stronach portali
regionalnych.

kujawsko-pomorskie Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Wizyty dzieci w JRG na terenie powiatów.
Bezpieczeństwo w komunikacji ruchu lądowego, pokazy
sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
Zapoznawanie dzieci i dorosłych z pracą strażaka. Udzielanie
pierwszej pomocy. Prawidłowe alarmowanie służb
ratunkowych. Praktyczne zajęcia dla dzieci z zakresu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.
Razem

Zagrożenia związane z sezonem grzewczym; omówienie
kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!";
bezpieczeństwo pożarowe w domu i w otoczeniu; informacje
dotyczące używania numerów alarmowych. Wykłady dot.
tlenku węgla i zatrucia czadem.
Zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w
mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zatruciem
tlenkiem węgla. Wykłady dotyczące tlenku węgla; zagrożenia
wynikające z zatrucia czadem; sposoby przestrzegania zasad
bezpieczeństwa; instruktaż udzielania pierwszej pomocy
medycznej.
Spotkania z władzami gminy, "Kręci mnie bezpieczeństwo"; "Czujka na straży Twojego
powiatu.
bezpieczeństwa!"; bezpieczeństwo w domu, na drogach
publicznych; sposoby uniknięcia zatrucia czadem.
Spotkania w szkołach i w
Numery alarmowe; bezpieczeństwo pożarowe w domu i w
ośrodkach wypoczynkowych. szkole; ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy.
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, uczniów i
pracowników; bezpieczeństwo i prawidłowe zachowania
podczas ewakuacji; bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona
przeciwpożarowa.
"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"; "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!".
Prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka, gdy wybuchnie pożar; prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych; zgłaszanie pożaru.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły.
Zagrożenia związane z okresem grzewczym; spotkania z
kierownictwem szkół i rozmowa o szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa.
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lubelskie

Używanie numerów alarmowych; resuscytacja krążeniowooddechowa. Pokazy sprzętu; zasady bezpieczeństwa w domu,
w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy, podczas
wypoczynku; "Bezpieczne wakacje"; szkodliwość tlenku węgla
dla życia i zdrowia.
Bezpieczne zachowanie w okresie roku szkolnego - ogólne
zasady użycia podręcznego sprzętu pożarniczego i urządzeń
przeciwpożarowych; zasady bezpiecznego zachowania na
podwórku, ulicy, w domu i w szkole oraz na akwenach
wodnych i zalodzonych.
Szeroko pojęte bezpieczeństwo w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo" i "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa"
Zapoznanie dzieci i dorosłych z pracą strażaka; omówienie
zasad naboru do PSP.
Spotkanie na terenie JRG.
Zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku oraz
Zajęcia szkoleniowe w
pobytu w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach;
OGNIK-u. Spotkanie
prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego; prelekcje
mikołajkowe z dziećmi ze
związane z bezpieczeństwem; omówienie zagadnień w
szpitala im. A. Jurasza w
zakresie bezpieczeństwa mieszkańców; szeroko pojęte
Bydgoszczy. Spotkanie z 3
bezpieczeństwo w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo";
Włocławskim Batalionem
służbą strażaka; zachowanie się w sytuacji zagrożenia;
Drogowo-Mostowy w
ćwiczenia ewakuacyjne; pogadanka nt. kwestii związanych z
Chełmnie, Jednostka
bezpieczeństwem; szkolenie z obsługi podręcznego sprzętu
Wojskowa 3136, Radami
gaśniczego połączone z praktyką; "Czujka na straży Twojego
Pedagogicznymi. Nagrania w bezpieczeństwa"; przeznaczenie gaśnicy i zasady obsługi;
telewizji TVS Grudziądz.
numer alarmowy; autentyczne zgłoszenie pożaru do
dyżurnego punktu alarmowego; znaki ostrzegawcze i
informacyjne; zagrożenia pożarowe w gospodarstwie
domowym; techniki ewakuacji; pierwsza pomoc.
Razem
Spotkania z mieszkańcami
Bezpieczeństwo w okresie zimowym. Przepisy prawne dot.
gminy, powiatu.
pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie
miejsca wypadku. Dni Otwartych Strażnic. Pogadanki o
bezpieczeństwie w ramach, akcji „Strażak uczy ratować”,
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie
bezpieczeństwo”. Pokazy sprzętu pożarniczego, ćwiczenia na
fantomach.
Spotkania z władzami gminy, Zagrożenia w sezonie grzewczym – pożary i tlenek węgla.
powiatu.
Bezpieczeństwo w sezonie zimowym.
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Spotkania w szkołach i w
Rady pedagogiczne, kalendarze na 2019 r. – konkursy.
ośrodkach wypoczynkowych. Przestrzeganie przepisów ppoż. w szkołach. Próbna
ewakuacja. Zapoznanie z ogólnopolską kampanią „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa”. Pogadanki dot. pracy
strażaka, rekrutacji do szkół pożarniczych i służby w PSP.
Bezpieczeństwo drogowe - ratownictwo drogowe. Obsługa
defibrylatora AED. Bezpieczeństwo pożarowe w szkole.
Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym, pożary w budynkach
mieszkalnych, instalacja czujek tlenku węgla i dymu,
bezpieczeństwo przy eksploatacji kuchenek gazowych oraz
gazu ziemnego.
Przedstawienie zagadnień dot. „Kręci mnie bezpieczeństwo"
przez cały rok szkolny, zasady ewakuacji oraz przepisy dot.
ochrony przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu pożarniczego.
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Prelekcje – numery alarmowe, konferencje tematyczne tlenek
węgla, pożary mieszkań.
Omówienie specyfiki służby strażaka PSP. Kwalifikowana
pomoc przedmedyczna.
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Inne.
Spotkania z OSP.
„Bezpieczne dziecko w
centrum handlowym
Twierdza”
Konferencje prasowe
„Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”.
Ćwiczenia ewakuacyjne.
Wizyty dzieci w strażnicy.
Festyny, pikniki i inne.
Kampania edukacyjna dla
nauczycieli „Strażak uczy
ratować”.
Publikacja na stronie
internetowej.

Czad, zasady ewakuacji, prelekcje dot. zasad
bezpieczeństwa.
Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa medycznego.
Alarmowanie służb.

Wizyty w salach
edukacyjnych „Ognik”.
Spotkania w zakładach
pracy.
Informacje w stacjach
telewizyjnych.
Razem

lubuskie

Spotkania w szkołach i w
Wizyty w szkołach na radach pedagogicznych. Praktyczne
ośrodkach wypoczynkowych. zajęcia z ewakuacji. Pogadanka nt. akcji „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”. Kolportaż ulotek i kalendarzy.
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Inne.

Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona w Salce
Edukacyjnej Ognik w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.
Przedmiotem spotkania było przybliżenie pracy strażaka i
głównych zadań KSRG. Przedstawiono podstawowe zasady
postępowania w niebezpiecznych sytuacjach, a także
funkcjonowanie numerów alarmowych, pogadanka na temat
bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Po
przeprowadzonej prelekcji zaprezentowano auta pożarnicze
wraz z wyposażeniem. Przedstawiono program prewencyjny
"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Spotkanie z
kominiarzami, zarządcami budynków mieszkalnych
wielorodzinnych. Podsumowanie olimpiady wiedzy o BHP.
Scharakteryzowano zakres bezpieczeństwa pożarowego w
gospodarstwie rolnym, w tym wymagań ochrony
przeciwpożarowej dla budynków inwestorskich.
Pogadanka na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno –
informacyjnej PSP. W czasie prezentacji wyjaśniono główne
założenia akcji, przedstawiono zagrożenia związane z
możliwością powstania pożarów w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych oraz sposoby zapobiegania tym pożarom, a
także konsekwencje związane z zatruciem tlenkiem węgla.
Poinformowano również o możliwości skorzystania z tzw.
„pakietu startowego” – elektronicznych materiałów
umieszczonych na stronie internetowej www.straz.gov.pl. W
czasie pogadanki wręczono materiały promujące akcję oraz
okolicznościowe kalendarze.
Wspólna akcja z Policją - "Bezpieczny dom i mieszkanie" wizyty w mieszkaniach, których celem odwiedzin było
uczulenie mieszkańców na zagrożenia płynące z tlenku węgla
i innych gazów pożarowych oraz metody zabezpieczenia się
przed nimi.
Odprawa KM z Prezesami/Naczelnikami OSP oraz wydanie
Kart Rabatowych na paliwo druhom OSP.
Wspólna akcja z Policją i Strażą Miejską mająca na celu
kontrolę punktów sprzedaży fajerwerków.
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Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Zagrożenie związane z pożarami wewnętrznymi i tlenkiem
węgla. Propagowanie montażu czujek CO i dymu Udzielanie
pierwszej pomocy. Spotkania w ramach kampanii „Czad i
Ogień. Obudź czujność”. Montaż czujek dymu i tlenku węgla.
Spotkania z władzami gminy, Statystyka pożarowa, zagrożenia pożarowe w okresie
powiatu.
grzewczym, profilaktyka przeciwpożarowa. Propagowanie
montażu czujek CO i dymu.
Spotkania w szkołach i w
Nr alarmowe, profilaktyka p.poż, sprawdzenie organizacji i
ośrodkach wypoczynkowych. warunków ewakuacji, zatrucia tlenkiem węgla, konkursy
strażackie (kalendarze).
Inne.
Spotkania w JRG - zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Pokaz sprzętu ratowniczego. Bezpieczeństwo
ppoż. w domach.
Razem

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.
Spotkania z władzami gminy,
powiatu.

Spotkania w szkołach i w
ośrodkach wypoczynkowych.
Inne.

mazowieckie

Pogadanka.

Wycieczka szkolna w
komendzie.

Popularyzacja zagadnień szeroko rozumianej ochrony
przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży a także ich opiekunów i
nauczycieli, bezpieczne dogrzewanie lokali mieszkalnych, „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa”.
Bezpieczeństwo pożarowe, pierwsza pomoc przedmedyczna, rola
dyrektora i nauczyciela podczas ewakuacji, bezpieczna droga do
szkoły i ze szkoły, znajomość sprzętu p.poż znajdującego się w
obiektach użyteczności publicznej, znajomość oznakowania
ewakuacyjnego i informacyjnego.
Zagadnienia przeciwpożarowe, sprzęt p.poż. znajdujący się na
wyposażeniu szkół.
Sala edukacyjna „Ognik”, bezpieczeństwo w okresie jesiennozimowym podczas dogrzewania lokali mieszkalnych.
Razem
Zasady zachowania się podczas ewakuacji. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa. Zasady zachowania się podczas
pożaru. Przybliżenie zawodu strażaka.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Numery
alarmowe. Przybliżenie zawodu strażaka.
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Podczas spotkań przekazano podstawowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa w szkole, omówiono zasady
ewakuacji oraz przekazano sugestie aby podczas normalnego
funkcjonowania obiektu zwracana była uwaga na elementy
bezpieczeństwa pożarowego i natychmiastowa reakcja w
przypadku nieprawidłowości. Funkcjonariusze zapoznali dzieci
z charakterem pracy strażaka, omówili zasady funkcjonowania
numeru alarmowego 112, zaprezentowali podręczny sprzęt
gaśniczy oraz czujki tlenku węgla i dymu. Podczas pogadanek
strażacy propagowali bezpieczne zachowania dzieci w drodze
do szkoły i domu. W trakcie spotkań przekazano
przedstawicielom szkół kalendarze na 2019 rok i zaproszono
do funkcjonującej w KP PSP salki edukacyjnej „Ognik”.
Prelekcja nt. bezpieczeństwa Omówienie zasad bezpieczeństwa pożarowego w domu i
dla nauczycieli szkół
szkole. Omówienie kampanii społecznej „Czujka na straży
podstawowych na radach
Twojego bezpieczeństwa”.
pedagogicznych.
Prelekcja nt. bezpieczeństwa Omówienie zasad bezpieczeństwa pożarowego w Omówienie
połączona z pokazami
kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego
udzielania pierwszej pomocy bezpieczeństwa”. Pokaz udzielania pierwszej pomocy
dla uczniów klas
połączony z ćwiczeniami na fantomach.
mundurowych szkoły
ponadgimnazjalnej.
Piknik dla pracowników i
Bezpieczeństwo pożarowe – upowszechnianie zasad
dzieci H&M DC Chlebenia,
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie
ul. Logistyczna 8 –
prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia.
„Bezpieczeństwo”
Lekcja na temat
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w domu i
bezpieczeństwa.
szkole, zasady udzielania pierwszej pomocy, czujki tlenku
węgla.
Pogadanki.
Bezp. poż. w domu i szkole, czad i czujka czadu.
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Bezp. poż. w domu i szkole, czad i czujka czadu,
bezpieczeństwo na drodze.
Pogawędką na temat prawidłowych zachowań oraz
przedstawienie problematyki czadu „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”.
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Spotkania z Gronem
Pedagogicznym i uczniami
szkół podstawowych.

Pokazy.
Prelekcje z gronem
nauczycielskim w szkołach
podstawowych i
ponadgimnazjalnych w
powiecie lipskim.

Podsumowanie obchodów
100-lecia niepodległości w
gminie Rzeczniów.
Spotkanie podsumowujące
rok związku strzeleckiego
„Strzelec” oraz młodzieży i
dzieci z pow. lipskiego
zrzeszonych w ZHP.
Prelekcja na spotkaniu
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Powiatu Lipskiego.
Prelekcja w Spec. Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im.
Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Hucie podczas
Charytatywnego Biegu
Mikołajkowego - Huta 2018.
Akcja edukacyjna „Czad i
Ogień Obudź Czujność”.

Przedstawienie problematyki czadu „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”.
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Przedstawienie problematyki czadu „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”.
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”- Czujki czadu.
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Prawidłowe
postępowanie podczas udzielania pierwszej pomocy.
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Zasady bezpieczeństwa w domu oraz w życiu codziennym
(m.in. wyjaśnienie, jak ważne jest wyposażenie budynków w
czujki czadu, dymu oraz gaśnice). Wyjaśnienie zagrożenia
wynikającego z obecności tlenku węgla.
Zasady bezpieczeństwa w
Przybliżenie tematyki związanej z bezpieczeństwem w domu,
życiu codziennym.
w gospodarstwie, w szkole. Omówienie zasad prawidłowego
przekazywania informacji o niebezpieczeństwie oraz
zagrożeniu. Bezpieczne święta. Bezpieczne ferie.
Pogadanka połączona z ze
Szkolenie uczestników z zakresu zasad oraz udzielania
szkoleniem z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyjaśnienie idei niesienia
udzielania pierwszej pomocy pomocy innym ludziom. Pokaz na fantomie oraz szkolenie
przedmedycznej.
uczestników z zakresu zasad oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Bezpieczny powrót do szkoły.
Udział funkcjonariuszy tut.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej połączone z
Komendy oraz JRG w
pokazem sprzętu pożarniczego. Zwiedzanie obiektu strażnicy
spotkaniu z dziećmi i
połączone z projekcją filmów o „Strażaku FLORKU” (w
młodzieżą ze szkół
zależności od wieku dzieci). Omówienie profilu pracy/służby
podstawowych i gimnazjów z funkcjonariusza dla starszej grupy wiekowej z uwzględnieniem
terenu powiatu
pracy nurka PSP, w kontekście działania przy tut. Komendzie
makowskiego.
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego
MAKÓW 5. Z uwagi na zimowy sezon nawiązano do nw. akcji:
Akcja CZAD, Bezpieczne FERIE.

Udział funkcjonariuszy tut.
Komendy w
rozpropagowaniu Akcji
Komendy Głównej
dotyczącej przekazania
kalendarzy plakatowych PSP
do szkół podstawowych oraz
gimnazjów znajdujących się
na terenie operacyjnym tut.
Komendy.
Spotkanie z dziećmi i
młodzieżą w Komendzie
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej.
Prowadzenie zajęć
dydaktycznych dla klasy z
innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarniczoratownicza„ z Zespołu Szkół
im Marii Curie Skłodowskiej
w Mińsku Maz.
Spotkanie z gronem
pedagogicznym i uczniami
szkół.
Spotkanie z młodzieżą w
ramach zajęć edukacji dla
bezpieczeństwa,
prowadzonych w szkole,
„Zagrożenia od tlenku węgla
oraz pożarów mieszkań”.
Spotkanie w ramach
odwiedzin strażnicy w KP
PSP Mława.
Spotkanie z grupą studentów
PWSZ w Ciechanowie.

W trakcie spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz kadrą
pedagogiczną szkół omawiano poszczególne, proponowane
przez Państwową Straż Pożarną konkursy. Z uwagi na
zimowy sezon nawiązano do nw. akcji: Akcja CZAD,
Bezpieczne FERIE. Mając na uwadze jak najszersze oraz jak
najskuteczniejsze działania prewencyjne przypomniano
kierownikom jednostek organizacyjnych o możliwości
uczestnictwa przez naszych przedstawicieli w radach
pedagogicznych. Przedłożono propozycję udziału w szkolenia
dla dzieci i młodzieży z zakresu ppoż., pierwszej pomocy
medycznej oraz w każdym zakresie dot. służby w PSP.
Prelekcja promujące bezpieczne. Zachowania związane z
bezpieczeństwem w szkole, prezentacją pojazdów i sprzętu
pożarniczego, będącego na wyposażeniu JRG; omówienie
pracy strażaka.
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.
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Bezpieczeństwo w szkołach oraz omówienie akcji „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa!”.
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Zagrożenia od tlenku węgla oraz pożarów w mieszkaniach.
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom
zatrutym tlenkiem węgla lub gazami pożarowymi.
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Pogadanka dotycząca zagrożeń powodowanych przez pożary,
zapoznanie z praca strażaka, pokazy sprzętu.
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Pogadanka dotycząca udzielania pomocy medycznej,
działania w ramach zarządzania kryzysowego.
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Spotkania z nauczycielami w
szkołach, w ramach
rozpropagowania kalendarzy
na rok 2019 wraz z
konkursami.
Sala edukacyjna OGNIK w
KM PSP Ostrołęka.
Wizytacja JRG PSP przez
grupy dzieci. Zapoznanie się
z pracą strażaka i sprzętem
pożarniczym.
Praktyczne sprawdzenie
organizacji i warunków
ewakuacji w zakładzie
produkcyjnym BD Art.
Spotkania z młodzieżą
szkolną w związku z
dostarczeniem kalendarzy
noworocznych PSP.
Wizyta w JRG Otwock
uczniów Szkoły
Podstawowej w Regucie.

Wizyta w JRG Otwock
druhów OSP Zabieżki.

Pogadanki na temat zagrożeń od tlenku węgla oraz pożarów
w budynkach mieszkalnych, oraz bezpieczny wypoczynek
podczas ferii zimowych.

38

57

542

Bezpieczeństwo pożarowe dzieci w przedszkolu, szkole i w
domu. Projekcja filmów edukacyjnych.
Wizytacja strażnicy JRG PSP Ostrołęka przez 2 grupy
przedszkolne. Pokazy sprzętu, pogadanki i zapoznanie dzieci
z pracą strażaka.
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Organizacja ewakuacji w zakładach produkcyjnych. Zasady
zachowania podczas pożaru.
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Zasady bezpiecznego zachowania w domu i szkole.
Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.
Telefony alarmowe do służb ratowniczych. Powiadamianie
służb podczas zaistnienia pożaru, miejscowego zagrożenia
lub innego niebezpieczeństwa. Zasady prawidłowego
zachowania się podczas zaistnienia niebezpieczeństwa
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Bezpieczeństwo
w domu i szkole. Akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”. Omówienie podstawowych zasad
udzielania KPP. Akcja „Widoczny na Drodze”.
Telefony alarmowe do służb ratowniczych. Powiadamianie
służb podczas zaistnienia pożaru, miejscowego zagrożenia
lub innego niebezpieczeństwa. Zasady prawidłowego
zachowania się podczas zaistnienia niebezpieczeństwa
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Omówienie
podstawowych zasad udzielania KPP. Akcja „Widoczny na
Drodze”. Akcja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Piknik „Idą Święta” w Parafii
Miłosierdzia Bożego w
Otwocku.

Telefony alarmowe do służb ratowniczych. Powiadamianie
służb podczas zaistnienia pożaru, miejscowego zagrożenia
lub innego niebezpieczeństwa. Zasady prawidłowego
zachowania się podczas zaistnienia niebezpieczeństwa
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Bezpieczeństwa
w domu i szkole oraz akcja „Widoczny na Drodze”. Akcja
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.
Pogadanka i pokaz sprzętu. Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok. Czujka na straży
bezpieczeństwa.
Spotkania w szkołach i w
Promowanie kampanii „Czujka na straży Twojego
ośrodkach wypoczynkowych. Bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny”; Omówienie prowadzenia praktycznego sprawdzenia
warunków ewakuacji w obiektach szkolnych, wymóg prawny i
zasady przeprowadzania. Przedstawienie proponowanych
zasad współpracy placówek oświatowych z KM PSP w
Płocku.
Spotkania z nauczycielami i Zagrożenia w okresie zimowym, zasady bezpiecznego
uczniami szkół
zachowania na mrozie, kampanie prowadzone przez PSP.
podstawowych.
Szkolenie, pogadanka:
Wizyta uczniów wraz z nauczycielami w Komendzie, podczas
Szkoła podstawowa im. ks.
której przedstawiono główne założenia kampanii „Kręci mnie
Jana Twardowskiego w
bezpieczeństwo”, oraz „Czujka na straży Twojego
Bożej Woli.
bezpieczeństwa”. Uczniowie zostali również zapoznani z
wyposażeniem JRG Błonie.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej nr 4 im. Św.
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Maksymiliana Marii Kolbego udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
w Błoniu.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Prywatnej Szkole
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Podstawowej Kolumbus.
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Błoniu.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła
II w Bieniewicach.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Dziekanowie
Leśnym.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej im. Józefa
Piłsudskiego w Święcicach.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w
Gimnazjum im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego w
Ożarowie Mazowieckim.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Janusza
Korczaka w Błoniu.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w
Ożarowie Mazowieckim.
Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 2 im.
Obrońców Warszawy w
Ożarowie Mazowieckim.
Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej w Duchnicach.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w
Gimnazjum im. K.I.
Gałczyńskiego w
Płochocinie.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Płochocinie.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej im. Stefana
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Batorego w Lesznie.
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Zespole Szkolnobezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Przedszkolnym w Borzęcinie udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Dużym.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej im. Henryka
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Sienkiewicza w Starych
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Babicach.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Niepublicznej Szkole
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Podstawowej EduLab w
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Starych Babicach.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej w Koczargach
Starych.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Niepublicznej Polskobezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Brytyjskiej Szkole
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Podstawowej im. Gen. W.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
Andersa Big Ben w
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
Lubiczowie.
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej w Zielonkach
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Parceli.
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej w Umiastowie. bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej im.
Powstańców 1863 Roku w
Zaborowie.
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Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w
Niepublicznej Szkole
Podstawowej Hilaris w
Błoniu.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 3 im.
Hugona Kołłątaja w Błoniu.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym z Oddziałami
Integracyjnymi w
Kampinosie.
Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w
Dwujęzycznej Szkole
Podstawowej w Łomiankach.

Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w
Łomiankach.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej w
Łomiankach.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej nr 1 im. Marii
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Kownackiej w Łomiankach.
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej im.
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Wincentego Pallottiego w
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Ożarowie Mazowieckim.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej im. Jadwigi i
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Romana Kobenzów.
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Kolegium Św. Rodziny
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Szkoła Podstawowa w
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Ożarowie Mazowieckim.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
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Spotkanie z dyrekcją oraz
radą pedagogiczną w Szkole
Podstawowej im. płka
Stanisława Królickiego w
Izabelinie.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Niepublicznej Szkole
bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Podstawowej MOJA
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
SZKOŁA im. Wandy
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
Chotomskiej w Łomiankach. powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach
wynikających z zamontowania czujki dymu.
Spotkanie z dyrekcją oraz
Podczas spotkania poruszono tematy związane z kampaniami
radą pedagogiczną w Szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego
Podstawowej im. por. Adolfa bezpieczeństwa” przekazano m.in. informacje o poprawnym
Plicha w Dziekanowie
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
Polskim.
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach.
Pogadanka charakteryzująca Przedstawienie charakterystyki pracy strażaka członkom MDP
pracę strażaka.
przy OSP Dawidy, gm. Raszyn.
Pogadanki z zakresu
Zasady postępowania na wypadek pożaru lub MZ, sposoby
bezpieczeństwa
powiadamiania straży pożarnej, numery alarmowe 998 i 112.
pożarowego.
Ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pogadanka z zakresu
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz pożarami
bezpieczeństwa pożarowego mogącymi powstać w okresie zimowym.
Szkoła Podstawowa w
Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
Krasnem.
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Szkoła Podstawowa w Lipie. Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Szkoła Podstawowa w
Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
Romanach Seborach.
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
Chorzelach.
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
Przasnyszu.
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu.
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Szkoła Podstawowa w
Lesznie.
Szkoła Podstawowa w
Jednorożcu.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Chorzelach.

Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
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Gimnazjum w Jednorożcu.

Jak zachować się w czasie pożaru i innego miejscowego
zagrożenia. Nie gaś wodą tłuszczu. Nie dla czadu.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
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Spotkania z Radami
Pedagogicznymi.
Udział w praktycznym
sprawdzeniu organizacji oraz
warunków ewakuacji z
budynków szkół.
Przekazywanie kalendarzy
plakatowych oraz ulotek do
szkół podstawowych oraz
gimnazjów.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz
innymi zagrożeniami. Omówienie zagrożeń związanych z
możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zapoznanie z
zasadami bezpiecznego zachowania podczas pobytu w
szkole, domu i otoczeniu. Zapoznanie z pracą strażaka.
Omówienie podstawowych procedur pierwszej pomocy oraz
zachowania się w przypadku gdy jesteśmy świadkami pożaru,
wypadku i innych zagrożeń. Statystyki związane z liczbą
tragicznych pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.
Przyczyny powstawania tlenku węgla. Charakterystyka tlenku
węgla. Objawy zatrucia tlenkiem węgla. Obowiązki
dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów
kominowych oraz sprawdzenia instalacji wentylacji.
Rekomendacja instalowania czujek dymu i tlenku węgla.
Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z
bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie.
Prelekcje w sali edukacyjnej Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w
szkole i domu. Omówienie zagrożeń związanych z sezonem
„Bezpieczny dom” oraz
grzewczym.
spotkania w jrg.
Prelekcje w szkołach
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w
podczas rozdawania
szkole i domu. Omówienie zagrożeń związanych z sezonem
kalendarzy.
grzewczym.
Cykliczne zajęcia w sali
Wykłady i prelekcje dla dzieci i młodzieży z zakresu
edukacyjnej Ognik dla dzieci. bezpieczeństwa z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych i sprzętu pożarniczego.
Informacje na stronie
Popularyzacja zagadnień z zakresu tematyki ochrony ppoż.
internetowej i portalu fb.

Zagadnienia dot. tlenku węgla i czujek; bezpiecznego
użytkowania pieców CO.
Bezpieczeństwo w domu i w szkole; zasady pierwszej pomocy
i ewakuacji; zagadnienia dot. tlenku węgla i czujek;
użytkowania pieców CO; podręcznego sprzętu gaśniczego.
Pogadanka w szkołach
Zagrożenia występujące w szkołach. Zasady udzielania
podstawowych i gimnazjach: pierwszej pomocy. Wyposażenie i zadania straży pożarnych.
w Sierpcu, Zawidzu, Osieku, Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach szkolnych, zasady
Słupi, Stropkowie.
alarmowania i powiadamiania służb ratowniczych. Zasady
praktycznego sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.
Pogadanka profilaktyczna i
Sposoby postępowania podczas zagrożenia, specyfika pracy
pokaz sprzętu w JRG.
strażaka.
Pogadanka profilaktyczna z Profilaktyka pożarowa w szkole, zagrożenia związane z
dyrekcją szkoły i radą
czadem, stosowanie czujek dymu i czujników tlenku węgla.
pedagogiczną, w ramach
przekazania kalendarzy PSP
Próbna ewakuacja w
Udział w próbnej ewakuacji przeprowadzonej przez dyrekcję
Zespole Oświatowym na
szkoły – realizacja kampanii „Czujka na straży Twojego
terenie pow. sokołowskiego. bezpieczeństwa”.
Prelekcje przeprowadzane w Zagrożenia mogące wystąpić w szkole, zasady ewakuacji.
Szkołach Podstawowych
oraz Gimnazjach na terenie
miasta Sokołów Podlaski
oraz powiatu sokołowskiego.
Spotkania z gronem
Czujka dymu ratuje życie. Zagrożenia zawiązane z zatruciem
pedagogicznym podczas
tlenkiem węgla. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
przekazywania kalendarzy
budynkach użyteczności publicznej.
strażackich na rok 2019.
Prelekcja w Internacie
Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem węgla.
Zespołu Szkół im. KOP w
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach
Szydłowcu.
mieszkalnych. Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka.
Spotkanie z rodzicami
Czujka dymu ratuje życie. Zagrożenia zawiązane z zatruciem
uczniów PSP Nr 1 w
tlenkiem węgla. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
Szydłowcu w ramach dnia
budynkach użyteczności publicznej.
otwartego szkoły.
Spotkania KM PSP z
Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego
przedszkolakami i młodzieżą bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.
szkolną w placówkach
oświaty i na terenie strażnic.
Informacje wyemitowane w
stacjach radiowych i prasie.
Spotkania w szkołach, wizyty
w JRG oraz inne prelekcje.
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Praktyczne sprawdzenia
organizacji warunków
ewakuacji w szkołach
podstawowych i gimnazjach
na terenie m. st. Warszawy.
Spotkania z gronem
pedagogicznym szkół
podstawowych i gimnazjów
na terenie miasta st.
Warszawy.
Wycieczka uczniów do
siedziby KP PSP; Szkoła
Podstawowa w Sadownem.
Pogadanki i pokazy sprzętu
poza siedzibą KP PSP;
Przedszkole przy SP nr 2 w
Łochowie.
Wizyta w JRG Wołomin
Spotkania z dziećmi i
młodzieżą szkolną.
Spotkanie z nauczycielami.
Zajęcia edukacyjne dla
dyrekcji oraz grona
pedagogicznego w szkołach
podstawowych.
Zajęcia edukacyjne dla
dyrekcji oraz grona
pedagogicznego w szkołach
podstawowych.
opolskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Udział w praktycznych sprawdzeniach organizacji i warunków
ewakuacji. Omówienie ćwiczeń. Prelekcje na temat
bezpieczeństwa i prewencji społecznej.
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Bezpieczeństwo w szkole oraz rola edukacji dzieci i młodzieży
z zakresu bezpiecznych zachowań.
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Specyfika zawodu strażaka, zagrożenia związane z
bezpieczeństwem ppoż.
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Zasady udzielania pierwszej pomocy.
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Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr alarmowy,
zachowanie w czasie pożaru, czujka czadu.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, zasady zachowania
podczas pożarów, udzielanie pierwszej pomocy.
Zapoznanie z profilaktyką bezpieczeństwa pożarowego
realizowaną w szkołach.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz czadem, czujki
dymu i czadu, bezpieczeństwo podczas sezonu zimowego,
bezpieczeństwo pożarowe w szkole podstawowej, zasady
ewakuacji z obiektów szkolnych.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz czadem, czujki
dymu i czadu, bezpieczeństwo podczas sezonu zimowego,
bezpieczeństwo pożarowe w szkole podstawowej, zasady
ewakuacji z obiektów szkolnych.
Razem
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Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zatrucia tlenkiem
węgla (jak się zachować w przypadku emisji), zasady
działania czujki tlenku węgla oraz zasady rozmieszczania i
montowania. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń
grzewczych w sezonie zimowym. Zasady zachowania się
podczas zauważenia pożaru lub innego MZ.

Spotkania z władzami gminy, Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zatrucia tlenkiem
powiatu.
węgla (jak się zachować w przypadku emisji), zasady
działania czujki tlenku węgla oraz zasady rozmieszczania i
montowania.
Spotkania w szkołach i w
Zasady bezpiecznej ewakuacji z budynku szkolnego.
ośrodkach wypoczynkowych. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zatrucia tlenkiem
węgla wraz z postępowaniem medycznym, zasady działania
czujki tlenku węgla oraz zasady jej rozmieszczania i
montowania. Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych
w sezonie zimowym.
Inne.
Praca strażaka – zapoznanie dzieci z pracą funkcjonariusza
PSP, pokaz i prezentacja sprzętu. Omówienie zagrożeń i
bezpiecznych zachowań.
Akcja informacyjna w MDK w Oleśnie pt.: ”Stop uzależnieniom
– czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód” na którym
funkcjonariusze PSP udzielili instruktażu pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz pogadanka dot. zagrożeń związanych z
tlenkiem węgla.
Razem
podkarpackie

podlaskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.
Spotkania w szkołach i w
ośrodkach wypoczynkowych.
Wizyty dzieci w KP/KM w
"Ogniku". Udział w
imprezach zew. Wizyty w
przedszkolach.
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.
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Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz na terenie gmin.
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Jak zachować się podczas ewakuacji. Ochrona ppoż. i
bezpieczeństwo w szkołach. Kwalifikowana pierwsza pomoc.
Ćwiczenia oraz pokazy. Imprezy masowe.
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Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa,
Kampania "Stop pożarom traw", Bezpieczeństwo pożarowe w
domu i mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku węgla,
Pierwsza pomoc (w tym KPP), Kampania MSWiA "Czad i
Ogień. Obudź czujność".
Bez. pożarowe w domu i mieszkaniu, Pierwsza pomoc (w tym
KPP), Pokazy ratownicze (w tym prezentacja sprzętu).

Wycieczki do strażnic,
zajęcia w salach
edukacyjnych, festyny.

pomorskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa,
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach, Bezpieczny wypoczynek
nad wodą, Zagrożenia pożarowe w trakcie prac polowych i w
gospodarstwie rolnym, Kampania "Stop pożarom traw",
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu, Czujki dymu
i czujniki tlenku węgla, Pierwsza pomoc (w tym KPP),
Kampania MSWiA "Czad i Ogień. Obudź czujność".
Razem

Zagrożenia pożarowe wynikające ze spalania. Kampania
edukacyjno – informacyjna PSP "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”.
Spotkania z władzami gminy, Zagrożenia pożarowe wynikające ze spalania – kampania
powiatu.
edukacyjno – informacyjna PSP „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa” – spotkanie z zarządem Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pucku.
Konferencja w starostwie pow. w Wejherowie „Czujka na
straży Twojego Bezpieczeństwa”. Warunki bezp. ewakuacji.
Spotkania w szkołach i w
Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zagrożeń
ośrodkach wypoczynkowych. (pożary, powodzie, wichury, burze, transport materiałów).
Kampania edukacyjno – informacyjna PSP „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”.
Zasady zachowania się podczas pożaru (alarmowanie,
bezpieczna ewakuacja, zgłaszanie zdarzenia na nr alarmowy).
Omówienie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej. Zapoznanie ze specyfiką, charakterem
pracy strażaków oraz sprzętem specjalistycznym JRG.
Prelekcje na temat „Zawód – Strażak”. Przeprowadzanie
próbnej ewakuacji. Spotkania z gronem pedagogicznym.
Inne:
Pokazy praktyczne sprzętu i pogadanki tematyczne w
- pogadanki – przedszkola,
zakresie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Omówienie
placówki oświatowe
zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
- wizyty w KM/KP PSP oraz Propagowanie służby w PSP oraz ochrony przeciwpożarowej.
JRG, wizyty w OSP,
Zapoznanie ze specyfiką, charakterem pracy strażaków oraz
- pokazy (Sopockie
sprzętem specjalistycznym JRG. Pogadanka na temat
Mikołajki),
postępowania w sytuacji pożaru lub innego miejscowego
- Sala edukacyjna „OGNIK”. zdarzenia.
Razem
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śląskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego przekazywane
podczas festynów i pikników połączone z prezentacją sprzętu
pożarniczego, pokaz czujek dymu i tlenu węgla – zasady
działania.
Prelekcje związane z bezpieczeństwem oraz zagrożeniami,
jakie występują w okresie grzewczym oraz sposoby
zachowania się podczas ich wystąpienia.
Zaprezentowanie podstawowych zasad z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielania pierwszej
pomocy w trakcie spotkania skierowanego dla seniorów.
Spotkania z władzami gminy, Spotkania z burmistrzami miast, wójtami gmin – zagadnienia o
powiatu.
tematyce ochrony ppoż. miast, gmin, powiatu.
Szkolenie z pracownikami urzędu miasta dot. m.in. zasad
bezpieczeństwa w trakcie sezonu grzewczego tj. zatruć
tlenkiem węgla, pożarów sadzy w kominie i materiałów
palnych przy piecach c.o. Pracownikom przekazano materiały
edukacyjne w formie papierowej oraz elektronicznej.
Spotkania w szkołach i w
Informacje edukacyjne dotyczące: bezpiecznego wypoczynku
ośrodkach wypoczynkowych. zimą i zachowania się na lodzie, pod kątem zagrożeń na jakie
mogą być narażone dzieci; właściwego doboru ubrania,
zabawy na lodzie, zabawy śnieżkami, jazdy na sankach, jazdy
na nartach. Ponadto przybliżono tematykę związaną z
zagrożeniem pożarami od urządzeń grzewczych, zagrożeniem
ze strony tlenku węgla.
Prelekcje na temat bezpieczeństwa pożarowego w czasie
ewakuacji w szkole oraz przeprowadzenie próbnych
ewakuacji.
Założenia Kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!” oraz „Nie
pal śmieci”, znajomość numerów alarmowych.
Przekazanie kalendarzy PSP dla szkół oraz prelekcja nt.
zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla, zasad
postępowania w przypadku powstania pożaru, wypalania traw
oraz bezpiecznej ewakuacji.
Inne.
Wizyty i pogadanki edukacyjno-szkoleniowe na sali
edukacyjnej w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, a także w
„Małej strażnicy” dotyczące:
- Tlenek węgla-zagrożenia, zapobieganie, postępowanie.
- Pożary mieszkań- zagrożenia, zapobieganie, postępowanie.
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- Bezpieczne zachowanie na biwaku, w lesie, nad wodą i na
drodze.
- Wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zasady
alarmowania, zajęcia w Małej Strażnicy.
Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, pokazy sprzętu,
zaznajomienie z zawodem strażaka, oraz:
- przedstawiono założenia kampanii "Kręci mnie
bezpieczeństwo",
- omówiono zasady bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
pożarowego w budynkach szkolnych,
- przekazano informacje dot. zagrożeń tlenkiem węgla
(kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność", "Czujka na straży
twojego bezpieczeństwa").
Spotkanie z ZHP w Lublińcu (przekazanie światełka pokoju)
Spotkanie z OSP w Lublińcu, Ćwiczenia jednostek OSP gminy
Ciasna.
Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo – logo i film z strony
KG PSP promujący akcję, wizyta w lokalnej stacji telewizyjnej,
apel w radio.
Razem
świętokrzyskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”.
Kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia.
Wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania
domowych urządzeń elektrycznych.
Utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków
ostrzegawczych i informacyjnych.
Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
Pierwsza pomoc.
Spotkania z mieszkańcami podczas festynów i pikników.
Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się podczas
wypoczynku nad wodą oraz podczas burzy.
Prezentacja sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu
gaśniczego, sprzętu do działań na wodzie oraz sprzętu
nurkowego.
Omówienie zawodu strażaka.
Pokazy z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Poruszono tematykę: „Czad i ogień – obudź czujność”.
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Spotkania z władzami gminy, Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu poruszano
powiatu.
tematykę:
Stan bezpieczeństwa pożarowego.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Zasad prawidłowego zabezpieczenia kąpielisk oraz innych
miejsc wypoczynku wakacyjnego.
Tematyka związana z działalnością PSP i OSP.
Spotkania w szkołach i w
Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych ewakuacji w
ośrodkach wypoczynkowych. szkołach poruszano następujące tematy:
Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Zasady ewakuacji.
Sposoby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
Alarmowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Przekazywano informacje dot. bezpiecznych zachowań
podczas zbliżających się wakacji.
Podczas imprez organizowanych na terenie placówek
oświatowych przeprowadzano pogadanki, pokazy i zajęcia
edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i
udzielania pierwszej pomocy.
Podczas próbnych ewakuacji w szkołach każdorazowo
prezentowano sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu
samochodów. W ramach pogadanek przekazywano
informację na temat zasad bezpieczeństwa w domu i szkole.
Razem
warmińskomazurskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Weekend z Bajkowym Mikołajem – udział strażaków w
przedsięwzięciu. Spotkanie z seniorami z Koła Polskiego
Związku Niewidomych. Zapoznano z programami
zwiększającymi bezpieczeństwo seniorów („Koperta życia”,
numer „ICE”, czy „Teleopieka”).
Bezpieczeństwo osób starszych w miejscu zamieszkania,
pożary sadzy w przewodach kominowych, powstawanie tlenku
węgla, zasady czyszczenia i kontroli przewodów kominowych;
objawy i właściwe postępowanie w wypadku podejrzenia
zatrucia tlenkiem węgla. Propagowano montowanie czujników
tlenku węgla i dymu.
Pogadanka z młodzieżą szkolną. Nabór do służby, specyfika
pracy strażaka. Zagrożenia związane z okresem świątecznym.
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Spotkania z władzami gminy, Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy
powiatu.
Staroście, Sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu – korzyści,
jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja
czujek dymu i tlenku węgla.
Posiedzenia PZZK i GZZK oraz spotkania w ramach projektu
„Gaszę zło, rozpalam dobro – dzieci i młodzież na ratunek
społecznościom lokalnym”.
Spotkania w szkołach i
Oferta współpracy w zakresie edukacji oraz promocja
w ośrodkach
bezpiecznych zachowań (szeroko pojęte bezpieczeństwo:
wypoczynkowych.
zachowanie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;
bezpieczeństwo w okresie zimowym; wykorzystanie czujek
CO i dymu).
Omówienie zagadnień szeroko rozumianej prewencji
społecznej poprzez przybliżenie m.in.: treści ogólnopolskiej
kampanii edukacyjno–informacyjnej PSP związanej.
Z zagrożeniami sezonu grzewczego „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa!” oraz tematów związanych z
bezpieczeństwem.
W miejscach publicznych i miejscu zamieszkania z
uwzględnieniem sezonu zimowego, bezpieczeństwem nad
wodą.
W sezonie zimowym, bezpieczeństwem podczas ferii,
bezpiecznym lodowiskiem oraz zagrożeniami związanymi.
Z używaniem fajerwerków, prowadzone również z kadrą
dydaktyczną szkół (połączone z dystrybucją kalendarzy PSP
na rok 2019).
Udział w festynie świątecznym dla dzieci: pokaz sprzętu,
nauka pierwszej pomocy oraz pogadanki na temat związany z
sezonem zimowym, tlenkiem węgla i bezpieczeństwie na
lodzie.
Inne
Działania w ramach programu „Razem Bezpieczniej” podczas,
których omawiano zagadnienia szeroko rozumianej prewencji
społecznej poprzez przybliżenie m.in.: treści ogólnopolskiej
kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej związanej z zagrożeniami sezonu grzewczego
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.
Szkolenie w OSP z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla
mieszkańców gminy.
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Bezpieczeństwo osób starszych w miejscu zamieszkania,
pożary sadzy w przewodach kominowych, powstawanie tlenku
węgla, zasady czyszczenia i kontroli przewodów kominowych;
objawy i właściwe postępowanie w wypadku podejrzenia
zatrucia tlenkiem węgla. Propagowano montowanie czujników
tlenku węgla i dymu.
Pogadanka z młodzieżą szkolną. Nabór do służby, specyfika
pracy strażaka.
Zagrożenia związane z okresem świątecznym. Spotkanie w
świetlicy KP PSP.
Pogadanka na temat bezpieczeństwa ppoż. w tym zagrożenie
tlenkiem węgla oraz ogólnie pojmowanego ratownictwa.
Razem
wielkopolska

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.
Spotkania z władzami gminy,
powiatu.
Spotkania w szkołach i w
ośrodkach wypoczynkowych.
Inne.
Razem

zachodniopomorskie Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu.

Mikołajki ze strażakami, Ewakuacja próbna, Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa, Bezpieczny człowiek bezpieczne
życie, Bezpieczna zima, Kręci mnie bezpieczeństwo, Festyn
mikołajkowy, Spotkanie w zakresie bezpieczeństwa, Jestem
bezpieczny.
Spotkania w szkołach i w
Przekazanie kalendarzy na 2019 rok, Kręci mnie
ośrodkach wypoczynkowych. bezpieczeństwo, Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny, Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i w
domu, Jestem bezpieczny, Bezpieczne lodowisko, Bezpieczna
szkoła, Bezpieczne fajerwerki, Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, Spotkanie w ośrodku szkolno –
wychowawczym, Pierwsza pomoc.
Inne.
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny, Zajęcia dla
szkolnych grup ratowniczych, Dni otwartych strażnic, Kręci
mnie bezpieczeństwo.
Razem
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