Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
STYCZEŃ 2019 r.

Liczba
Województwo

Rodzaj przedsięwzięcia

DOLNOŚLĄSKIE

Spotkania z mieszkańcami
gminy.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu itp.

Tematyka
Spotkania z przedstawicielami jednostek OSP i Zarządami
Powiatowymi/Gminnymi ZOSP RP, na których poruszano zagadnienia
związane z bezpieczeństwem.
Spotkania z dziećmi podczas ferii poza szkołami.
Bezpieczeństwo na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
zatruć tlenkiem węgla. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
Pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
Promowanie Kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
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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Spotkania w szkołach i
ośrodkach wypoczynkowych.

Podczas roznoszenia i rozdawania kalendarzy po szkołach prowadzono
prelekcje i pogadanki na tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Omawiano zasady zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
podczas ferii zimowych oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
podczas wypoczynku zimowego. Ponadto omawiano zasady
postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, sposoby prawidłowego
informowani służb ratowniczych o zagrożeniu. Podczas wizytacji i
prelekcji w szkołach pokazywano również sprzęt jakim dysponują
strażacy. Dokonywano również pokazów udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Pogadanki na temat postepowania podczas
wystąpienia tlenku węgla, zachowania się w przypadku występowania
pożaru, wypadku komunikacyjnego i innych zagrożeń.
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Promowanie Kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
Inne (wpisać jakie).

Próbne ewakuacje w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach,
placówkach służby zdrowia. Zasady bezpiecznej ewakuacji z zagrożonych
obiektów i postepowania w przypadku wystąpienia tlenku węgla.

- Pokazy sprzętu.
- Pogadanki dla dzieci.

Ścieżki edukacyjne Ognik.
Pokazy sprzętu.

- Szkolenia w ramach Sali
edukacyjnej „OGNIK”.

Pogadanki dla dzieci na temat zasad postepowania w razie wystąpienia
pożaru. Wizyty dzieci w JRG na terenie powiatów. Bezpieczny
wypoczynek w okresie zimowym.

- Spotkania i szkolenia z OSP.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w terenie górzystym na szlakach
i terenach leśnych.

Zagrożenia wynikające z korzystania z niestrzeżonych lodowisk, pokaz
- Wywiad w lokalnych mediach. sprzętu i technik do ratownictwa wodnego/lodowego. Audycje radiowe
informacje na portalach społecznościowych i w lokalnych mediach.
- Informacje na stronach KP/M
PSP oraz na stronach portali
regionalnych.

Audycje radiowe dotyczące: tlenku węgla, zachowania się na akwenach
podczas ujemnych temperatur.
Informacje na portalach internetowych.
RAZEM

KUJAWSKO POMORSKIE

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Propagowanie założeń kampanii "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa".
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
bezpieczeństwo na lodzie.

Inne: spotkania w przedszkolach.

Numery alarmowe; bezpieczeństwo pożarowe w domu; ćwiczenia
z zakresu pierwszej pomocy; zagrożenia na zamarzniętym lodzie.

Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Inne: spotkanie na terenie JRG z
dziećmi z przedszkoli, z młodzieżą
szkolną oraz członkami MDP.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.

Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Inne: sala edukacyjna "Ognik".

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.

Zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku oraz
podczas pobytu w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach
w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny". Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Zasady bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku oraz
podczas pobytu w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach
w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo"; zagrożenia związane
z tlenkiem węgla; pokazy ratownictwa lodowego, prezentacja
pojazdów i sprzętu pożarniczego.
Pogadanki na temat prawidłowych zachowań w domu gdy
wybuchnie pożar; prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych, jak zgłosić pożar; prezentacja podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu, umundurowania
strażaka; pogadanki na temat prawidłowych zachowań zarówno
w domu, jak i w szkole, gdy wybuchnie pożar; prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych jak zgłosić pożar.
Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, podczas ferii;
kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia; wdrażanie do prawidłowych nawyków
w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych;
utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych
oraz znaków informacyjnych; prezentacja podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; promowanie
bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie specyfiki
pracy strażaka, pojazdów pożarniczych; umundurowania i sprzętu
przeciwpożarowego; wizyty w JRG.
Pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas ferii "Bezpieczne ferie
2019"; pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy na lodzie.
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Prezentacja pracy strażaka; zwiedzanie komendy; bezpieczne
Spotkania z mieszkańcami gminy,
sposoby spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych; zasady
powiatu itp.
bezpiecznego zachowania się na lodzie, prawidłowe zachowanie
się gdy załamie się lód.
Bezpieczne sposoby spędzania wolnego czasu podczas ferii
zimowych, zasady bezpiecznego zachowania się na lodzie;
Spotkania w szkołach.
prawidłowe zachowanie się, gdy lód się załamie; prezentacja
sprzętu strażackiego używanego na akwenach wodnych;
omówienie kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników
Spotkania w szkołach - próbne
przedszkola; przekazanie informacji na temat bezpieczeństwa i
ewakuacje.
prawidłowego zachowania się podczas ewakuacji; omówienie
kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".
Spotkania z mieszkańcami gminy,
"Kręci mnie bezpieczeństwo". "Czujka na straży Twojego
powiatu itp.
bezpieczeństwa".
Spotkania w szkołach i przedszkolach, "Kręci mnie bezpieczeństwo" przez cały rok szkolny. "Czujka na
kolonie, wycieczki.
straży Twojego bezpieczeństwa".
Spotkania z radami pedagogicznymi.
Inne: nagrania w telewizji TVS
Grudziądz.
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.
Inne: spotkania na terenie JRG.

Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.

"Kręci mnie bezpieczeństwo" przez cały rok szkolny. "Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa".
"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". "Kręci mnie
bezpieczeństwo na lodzie".
Omówienie zasad bezpieczeństwa.
Prelekcje związane z bezpieczeństwem; omówienie zagadnień
w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.
Pogadanka w której omówiono zasady postępowania na wypadek
zagrożenia w szkole, jak i w innych miejscach, które mogą powstać
ze strony pożaru lub innego zagrożenia; poinstruowanie dzieci jak
należy wzywać o pomoc w sytuacji, gdy będą sami; przypomnienie
o zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii; propagowanie
ogólnopolskiej akcji "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".
Przeprowadzone zostały wykłady dotyczące tlenku węgla;
przedstawiono zagrożenia wynikające z zatrucia czadem
oraz sposób przestrzegania zasad bezpieczeństwa; ponadto
przeprowadzono krótki instruktaż udzielania pierwszej pomocy
medycznej.
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"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny". Półkolonie
w szkołach (SP Osięciny, SP Piotrków Kujawski, SP Osięciny,
Biblioteka Publiczna w Płowcach.
Spotkania z mieszkańcami gminy,
Pierwsza pomoc przedlekarska, zachowanie się podczas
powiatu itp.
ewentualnych zdarzeń; pokaz sprzętu.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach Pierwsza pomoc przedlekarska; zachowanie się podczas
wypoczynkowych.
ewentualnych zdarzeń; zachowanie się podczas ewakuacji.
Pierwsza pomoc przedlekarska; zachowanie się podczas
Inne: spotkania w JRG.
ewentualnych zdarzeń, pokaz sprzętu.
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych, stosowanie
autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla, bezpieczne
Spotkania z mieszkańcami gminy,
zachowania ludzi i postępowanie podczas pożaru i innych
powiatu itp.
miejscowych zagrożeń, obowiązki właścicieli, podręczny sprzęt
gaśniczy, właściwe użytkowanie urządzeń pod napięciem.
Bezpieczne zachowanie w okresie roku szkolnego. Przypomnienie
ogólnych zasad użycia podręcznego sprzętu pożarniczego
Inne: spotkania z dziećmi podczas
i urządzeń przeciwpożarowych; omówienie zasad bezpiecznego
zimowisk.
zachowania się na podwórku, ulicy, w domu, w szkole,
na akwenach wodnych i zalodzonych.
Zapoznanie z zawodem strażaka; pokazy sprzętu pożarniczego i
Spotkania z mieszkańcami gminy,
pierwszej pomocy; omówienie zasad bezpieczeństwa podczas
powiatu itp.
zimowisk organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych.
Akcja promująca bezpieczne zachowania w domu i w szkole;
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
zapoznanie z zawodem strażaka oraz pokazy pierwszej pomocy
wypoczynkowych.
w związku z kampania społeczną "Kręci mnie bezpieczeństwo".
Spotkania w szkołach i w ośrodkach Tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w ramach
wypoczynkowych.
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo".
Inne: zajęcia szkoleniowe w OGNIK-u Tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w ramach
oraz spotkania w strażnicy JRG.
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo".
Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci "Czad-bądź
czujny!"; omówienie kampanii "Czujka na straży Twojego
Spotkania z mieszkańcami gminy,
bezpieczeństwa"; konferencja "Bądź bezpieczny w swoim domu";
powiatu itp.
przedstawienie zagrożeń związanych z możliwością powstania
pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.
Inne: zajęcia w sali edukacyjnej
OGNIK.

Omówienie bieżących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
powiatu; przedstawienie stanu bezpieczeństwa pożarowego
w powiecie, zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz tematyki
dotyczącej działalności PSP i OSP.
Omówienie zasad bezpieczeństwa pożarowego w domu i w szkole;
promowanie kampanii "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa"; przekazanie informacji o zagrożeniach
związanych z emisją tlenku węgla, właściwego powiadamiania służ
ratowniczych oraz korzyściach, jakie niesie ze sobą zamontowanie
i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla.

Przeznaczenie gaśnicy i zasady obsługi, numer alarmowy 998, 112;
autentyczne zgłoszenie pożaru do dyżurnego punktu alarmowego;
znaki ostrzegawcze i informacyjne; zagrożenie pożarowej w
gospodarstwie domowym; techniki ewakuacji; pierwsza pomoc
przedmedyczna.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na drogach publicznych;
wypoczynkowych.
sposoby uniknięcia zatrucia czadem oraz pokazy sprzętu.
Bezpieczeństwo w domu, na zamarzniętych akwenach, podczas
Inne:
zimowego wypoczynku; pierwsza pomoc oraz sposoby uniknięcia
zatrucia czadem.
Zajęcia w Sali OGNIK-wykład na temat ogólnie pojętego
bezpieczeństwa, w tym informacje nt. kampanii "Czujka na straży
Spotkania z mieszkańcami gminy,
Twojego bezpieczeństwa" dla uczniów ZSS w Żninie,
powiatu itp.
przedszkolaków gminnego przedszkola w Rogowie, ministrantów
ze Żninia.
Informacje na temat kampanii "Czujka na straży Twojego
Spotkania z władzami gminy,
bezpieczeństwa: dla władz gminnych w ramach sesji Rady
powiatu, itd.
Miejskiej w Barcinie.
Wykład na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa, w tym
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
informacje nt. kampanii "Czujka na straży Twojego
wypoczynkowych.
bezpieczeństwa: dla nauczycieli SP nr 5 w Żninie.
RAZEM
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LUBUSKIE

Spotkania z mieszkańcami. Upowszechnienie wiedzy na temat
zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Spotkania z mieszkańcami gminy,
i zagrożenia tlenkiem węgla związanych z sezonem grzewczym.
powiatu itp.
Kampania informacyjna związana z akcją "Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa".
Roczne spotkanie z osobami funkcyjnymi w OSP, UM i UG z terenu
powiatu żagańskiego. Przedstawienie założeń oraz celów kampanii
Spotkania z władzami gminy, powiatu prewencyjnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" celem
itd.
włączenia się jednostek OSP w ich realizację na terenie własnych
miejscowości. Ulotki edukacyjne kampanii "Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa".
Spotkania z nauczycielami na radach pedagogicznych. Pogadanki
z uczniami ramach akcji "Kreci mnie bezpieczeństwo" oraz
"Bezpieczne ferie" omówiono zasady bezpieczeństwa podczas
zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk,
Spotkania w szkołach, w ośrodkach
sposobu zachowania się w przypadku załamania się lodu pod
wypoczynkowych itp.
osobami oraz udzielenia pomocy. Omówiono sposoby
postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia
oraz zapoznano z numerami alarmowymi. Przeprowadzono
również pokazy pierwszej pomocy.
Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona w Salce Edukacyjnej
Ognik w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.
Wizyta w jednostkach PSP. Przedmiotem spotkania było
przybliżenie pracy strażaka i głównych zadań Państwowej Straży
Pożarnej. Przedstawiono podstawowe zasady postępowania
w niebezpiecznych sytuacjach, a także funkcjonowanie numerów
alarmowych, pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz udzielania
pierwszej pomocy. Omówiono zalety posiadania w domach czujek
Inne (wpisać jakie).
dymu i tlenku węgla oraz zagrożeń. Omówiono zagadnienia
związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych.
Po przeprowadzonej prelekcji zaprezentowano auta pożarnicze
wraz z wyposażeniem.
W ramach akcji "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
zamontowano 20 czujek tlenku węgla w domach i mieszkaniach
rodzin najbardziej potrzebujących, wskazanych przez Miejskie
lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
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LUBELSKIE

Bezpieczeństwo w okresie zimowym. Przepisy prawne dot.
pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie
miejsca wypadku.
Spotkania z mieszkańcami gminy,
Dni Otwartych Strażnic. Pogadanki o bezpieczeństwie w ramach,
powiatu itp.
akcji „Strażak uczy ratować”, „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa” „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Pokazy sprzętu
pożarniczego, ćwiczenia na fantomach.
Spotkania z władzami gminy, powiatu Zagrożenia w sezonie grzewczym – pożary i tlenek węgla.
itd.
Bezpieczeństwo w sezonie zimowym.
Rady pedagogiczne, kalendarze na 2019 r – konkursy.
Przestrzeganie przepisów ppoż. w szkołach.
Próbna ewakuacja.
Zapoznanie z ogólnopolską kampanią „Czujka na straży Twojego
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
bezpieczeństwa”. Pogadanki dot. pracy strażaka, rekrutacji
wypoczynkowych.
do szkół pożarniczych i służby w PSP.
Bezpieczeństwo drogowe, ratownictwo drogowe.
Obsługa defibrylatora AED. Bezpieczeństwo pożarowe w szkole
i poza nią.
Inne (wpisać jakie) Spotkania z
Prelekcje – numery alarmowe, konferencje tematyczne tlenek
jednostkami OSP.
węgla, pożary mieszkań.
„Bezpieczne dziecko w centrum
Omówienie specyfiki służby strażaka PSP.
handlowym" Twierdza”
Kwalifikowana pomoc przedmedyczna.
Konferencje prasowe „Czujka na
Czad, zasady ewakuacji, prelekcje dot. zasad bezpieczeństwa.
straży Twojego bezpieczeństwa”.
Ćwiczenia ewakuacyjne.
Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa medycznego.
Wizyty dzieci w strażnicy. Festyny i
pikniki i inne. Kampania edukacyjna
Alarmowanie służb.
dla nauczycieli „Strażak uczy
ratować”.
Publikacja na stronie internetowej.
Prezentacja zawodu strażaka, prezentacja i pokazy sprzętu.
Wizyty w salach edukacyjnych
„Ognik”.
Spotkania w zakładach pracy.
Publikacje na stronie internetowej
komendy. Informacje w stacjach
telewizyjnych.
RAZEM
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ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.
Spotkania z władzami gminy, powiatu
itd.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Zagrożenie związane z pożarami wewnętrznymi i tlenkiem węgla.
Udzielanie pierwszej pomocy. Bezpieczne ferie.
Statystyka pożarowa, zagrożenia pożarowe w okresie grzewczym,
profilaktyka przeciwpożarowa. Propagowanie montażu czujek.
Bezpieczne ferie, bezpieczeństwo na lodzie, pierwsza pomoc,
nr alarmowe.

Inne (wpisać jakie).
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Spotkania w JRG - zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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RAZEM
Popularyzacja zagadnień szeroko rozumianej ochrony
Spotkania z mieszkańcami gminy,
przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży a także ich opiekunów
powiatu itp.
i nauczycieli, bezpieczne dogrzewanie lokali mieszkalnych, „Czujka
na straży twojego bezpieczeństwa”.
Bezpieczeństwo pożarowe, pierwsza pomoc przedmedyczna,
rola dyrektora i nauczyciela podczas ewakuacji, bezpieczna droga
Spotkania z władzami gminy, powiatu
do szkoły i ze szkoły, znajomość sprzętu p.poż znajdującego się
itd.
w obiektach użyteczności publicznej, znajomość oznakowania
ewakuacyjnego i informacyjnego.
Zagadnienia przeciwpożarowe, sprzęt p.poż. znajdujący się
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
na wyposażeniu szkół i ośrodków, zasady ewakuacji oraz właściwe
wypoczynkowych.
zachowania podczas informowania o ewentualnym zagrożeniu.
Sala edukacyjna „Ognik”, bezpieczeństwo w okresie jesiennoInne (wpisać jakie).
zimowym podczas dogrzewania lokali mieszkalnych.
RAZEM
Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
Prelekcja
Zasady zachowania się podczas pożaru.
Zagrożenia podczas zimowego wypoczynku.
Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
Prelekcja
Zasady zachowania się podczas pożaru.
Zagrożenia podczas zimowego wypoczynku.
Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
Prelekcja
Zasady zachowania się podczas pożaru.
Zagrożenia podczas zimowego wypoczynku.
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Prelekcja

Pokaz technik ratowniczych w
ramach ćwiczeń „LODOWE 2019”.

Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
Zasady zachowania się podczas pożaru.
Zagrożenia podczas zimowego wypoczynku.
24 stycznia 2019 r. KP PSP w Ciechanowie zorganizowała
na terenie zbiornika wodnego Krubin w Ciechanowie ćwiczenia
pod kryptonimem „Lodowe 2019”. W ćwiczeniach uczestniczyli
m.in. strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ciechanowie,
druhowie z jednostki OSP Gąsocin i OSP Glinojeck, funkcjonariusze
Policji i Straży Miejskiej, żołnierze z 5 Mazowieckiej Brygady
Obrony Terytorialnej, Dyrektor ciechanowskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty oraz harcerze i uczniowie szkół.
W trakcie ćwiczeń omówiono praktyczne postępowanie przy
udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku
wychłodzenia i odmrożenia części ciała, poruszono tematykę
związaną z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego
wypoczynku oraz zachowania w przypadku załamania się lodu.
Praktyczna część ćwiczeń obejmowała trzy epizody: pierwszy
polegał na doskonaleniu umiejętności związanych z
podejmowaniem poszkodowanego, pod którym załamał się lód
i nie może wydostać się o własnych siłach z wody, drugi ewakuacja osoby znajdującej się na lodzie, która nie jest w stanie
samodzielnie zejść, ponieważ lód pęka, trzeci - poszukiwania
osoby zaginionej, która oddaliła się z miejsca zdarzenia w
nieznanym kierunku.
Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu uświadomić dzieciom
i młodzieży, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z korzystaniem
w okresie zimowym z zamarzniętych zbiorników wodnych.
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Zwiedzanie strażnicy przez dzieci ze
SP nr 5 w Ciechanowie.

18 stycznia 2019 r. uczniowie SP nr 5 w Ciechanowie zwiedziły
budynek strażnicy, odwiedziły Stanowiska Kierowania, gdzie
przyjmowane są telefony alarmowe, mogły zobaczyć sprzęt
ratowniczy i wozy strażackie. Dzieci uczestniczyły również w
zajęciach w salce edukacyjnej „OGNIK” Podczas zajęć dzieci
wzbogaciły wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w domu
i w szkole oraz poznały przyczyny powstawania pożarów.
Dzięki zajęciom uczniowie zdobyli wiedzę jak postępować w
obliczu niebezpieczeństwa (jak dzwonić na numer alarmowy,
jak zachować się w razie pożaru itp.).

Podczas spotkań przekazano podstawowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa w szkole, zapoznano dzieci z pracą strażaków,
zasadami funkcjonowania numeru alarmowego 112.
Spotkania z Gronem Pedagogicznym, Funkcjonariusze uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach
przedszkolakami i uczniami szkół
w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji
podstawowych.
w budynkach. Przekazano także sugestie, aby podczas
funkcjonowania obiektu zwracana była uwaga na elementy
bezpieczeństwa pożarowego i następowała natychmiastowa
reakcja w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
Spotkanie i pokazy technik ratowania Omówienie zagrożeń wiążących się z aktywnym, zimowym
osób tonących, pod którymi załamał wypoczynkiem i korzystaniem z lodowisk.
się lód w ramach akcji „Bezpieczne
Pokazy technik ratowania osób pod którymi załamał się lód.
Ferie”.
Omówienie zasad bezpieczeństwa pożarowego.
Wizyta uczniów szkół podstawowych
Omówienie zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
w siedzibie JRG KP PSP.
Prezentacja sprzętu pożarniczego.
Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” –
niebezpieczeństwa, przeciwdziałania.
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego „Bezpieczne
lodowiska 2019”.
Zajęcia edukacyjno-prewencyjne.
Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia pożaru
lub innego miejscowego zagrożenia.
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MEDIATEKA w Grodzisku
Mazowieckim ul. 3-go Maja
„Bezpieczne Ferie” prelekcja
dla dzieci z pokazem sprzętu.
Lekcja na temat bezpieczeństwa
w szkole podstawowej.
Pogadanki.
Pokazy.
Akcja edukacyjna „Czad i Ogień
Obudź Czujność”.

Zasady bezpieczeństwa w życiu
codziennym

Pogadanka połączona z ze
szkoleniem z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych – upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, (dzikie lodowiska,
zagrożenia pożarowe, tlenek węgla, numery alarmowe, pierwsza
pomoc) kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w domu i szkole,
zasady udzielania pierwszej pomocy, czujki tlenku węgla.
Bezp. poż. w domu i szkole, czad i czujka czadu.
Bezp. poż. w domu i szkole, czad i czujka czadu, bezpieczeństwo
na drodze.
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.
Przybliżenie tematyki związanej z bezpieczeństwem w domu,
w gospodarstwie, w szkole. Omówienie zasad prawidłowego
przekazywania informacji o niebezpieczeństwie oraz zagrożeniu.
Bezpieczne święta. Bezpieczne ferie. Szkolenie uczestników
z zakresu zasad oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
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Wyjaśnienie idei niesienia pomocy innym ludziom.
Pokaz na fantomie oraz szkolenie uczestników z zakresu zasad
oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Bezpieczny powrót do szkoły.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej połączone
ze szkoleniem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej (KPP).

Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
oraz JRG w spotkaniach z dziećmi
i młodzieżą szkół podstawowych,
gimnazjów oraz ponad gimnazjalnych
z terenu powiatu makowskiego.

Omówienie profilu pracy/służby funkcjonariusza z uwzględnieniem
pracy nurka PSP w kontekście działania przy tut. Komendzie
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego
MAKÓW 5.
Z uwagi na zimowy sezon w czasie spotkań nawiązano do nw.
akcji: Akcja CZAD -,,CZAD I OGIEŃ obudź czujność”, Bezpieczne
FERIE 2019.

Mając na uwadze jak najszersze oraz jak najskuteczniejsze
działania prewencyjne - w związku z nadchodzącym okresem
Organizacja Pokazów z
Wypoczynku Zimowego tut. Komenda zorganizowała
uwzględnieniem ćwiczeń
oraz przeprowadziła praktyczne pokazy działań ratowniczych
praktycznych funkcjonariuszy tut.
w zakresie ratownictwa wodnego –w tym lodowego na akwenie
Komendy oraz JRG na akwenie
Zalewu Miejskiego w Makowie Maz. W czasie pokazów
Zalewu Miejskiego w Makowie
wykorzystano sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu tut.
Mazowieckim pod kątem zbliżających
JRG oraz zaprezentowano techniki ratownicze, którymi powinny
się Ferii Zimowych 2019.
posługiwać się osoby postronne w trakcie prowadzenia ratowania
osób zagrożonych przed przybyciem służb ratowniczych.
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą na
akwenie „Łazienki: na rzece Srebrna
w Mińsku Mazowieckim.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla klasy z innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarniczo-ratownicza„
z Zespołu Szkół im Marii Curie
Skłodowskiej w Mińsku Maz.
„Spotkanie z młodzieżą w ramach
zajęć edukacji dla bezpieczeństwa
prowadzonych w szkole, „Zagrożenia
od tlenku węgla oraz pożarów
mieszkań przygotowanie do ferii
zimowych”.
Szkolenie funkcjonariuszy Policji
w zakresie ratownictwa lodowego.
Sala edukacyjna OGNIK w KM PSP
Ostrołęka.
Sala edukacyjna OGNIK w KM PSP
Ostrołęka.
Wizytacja JRG PSP przez grupy dzieci.
Zapoznanie się z pracą strażaka
i sprzętem pożarniczym.
Wizytacja JRG PSP przez grupy dzieci.
Zapoznanie się z pracą strażaka i
sprzętem pożarniczym.
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Pokaz i omówienie podstawowych zasad dotyczących
niebezpieczeństw podczas zabaw na zamarzniętych akwenach
wraz z omówieniem zagadaniem pierwszej pomocy przy
odmrożeniach i hipotermii.
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Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.
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Zagrożenia od tlenku węgla oraz pożarów w mieszkaniach.
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom zatrutym
tlenkiem węgla lub gazami pożarowymi. Przygotowanie do ferii
zimowych.
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Pogadanka dotycząca zagrożeń powodowanych przez pożary,
zapoznanie z praca strażaka, pokazy sprzętu.
Bezpieczeństwo pożarowe dzieci w szkole i w domu. Projekcja
filmów edukacyjnych.
Bezpieczeństwo pożarowe dzieci w przedszkolu i w domu.
Projekcja filmów edukacyjnych.
Wizytacja strażnicy JRG PSP Ostrołęka przez 2 grupy ze szkoły
podstawowej. Pokazy sprzętu, pogadanki i zapoznanie dzieci
z pracą strażaka.
Wizytacja strażnicy JRG PSP Ostrołęka przez 3 grupy przedszkolne.
Pokazy sprzętu, pogadanki i zapoznanie dzieci z pracą strażaka.

Bezpieczne lodowiska, Czujka na straż twojego bezpieczeństwa,
zagrożenie pożarowe w domu i szkole, numery alarmowe do służb
ratowniczych.
Bezpieczne Ferie 2019 wizyta
Bezpieczne lodowiska, Czujka na straż twojego bezpieczeństwa,
w szkole.
zagrożenie pożarowe w domu i szkole, numery alarmowe.
Bezpieczne Ferie 2019 wizyta
Bezpieczne lodowiska, Czujka na straż twojego bezpieczeństwa,
w szkole.
zagrożenie pożarowe w domu i szkole, numery alarmowe.
W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” omówiono:
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- powiadamianie służb podczas zaistnienia pożaru, miejscowego
zagrożenia lub innego niebezpieczeństwa;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas zaistnienia
Wizyta w JRG Otwock uczniów
niebezpieczeństwa pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 2 w Otwocku w - bezpieczeństwo w domu i szkole;
dniu 21.01.2019 r.
- akcja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”;
- omówienie zagrożeń związanych z korzystaniem z „dzikich
lodowisk” na zamarzniętych akwenach;
- omówienia zasad zachowania się w przypadku załamania się lodu
pod nami lub osobami postronnymi.
W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” omówiono:
- 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;
Prelekcja w Szkole Podstawowej nr 7 - bezpieczeństwo w domu i szkole;
w Otwocku w dniu 23.01.2019 r.
- omówienie podstawowych zasad udzielania KPP;
- akcja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”;
- omówienie zagrożeń związanych z korzystaniem z „dzikich
lodowisk” na zamarzniętych akwenach;
- omówienia zasad zachowania się w przypadku załamania się lodu
pod nami lub osobami postronnymi.
W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” omówiono:
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
Prelekcja w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury
- powiadamianie służb podczas zaistnienia pożaru, miejscowego
w Otwocku w dniu 29.01.2019 r.
zagrożenia lub innego niebezpieczeństwa;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas zaistnienia
Bezpieczne Ferie 2019 wizyta
w szkole.
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niebezpieczeństwa pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwa w domu i szkole;
- omówienie podstawowych zasad udzielania KPP;
- akcja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”
- omówienie zagrożeń związanych z korzystaniem z „dzikich
lodowisk” na zamarzniętych akwenach;
- omówienia zasad zachowania się w przypadku załamania się lodu
pod nami lub osobami postronnymi.
Spotkanie z jednostkami OSP.
Przekazanie informacji
o zagrożeniach związanych z CO.
Pokaz wozu strażackiego oraz
sprzętu. Prezentacja pracy strażaka.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
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Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok. Praca Strażaka.
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Popularyzacja kampanii „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa…” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały
rok szkolny” podczas walnych zebrań lokalnych OSP.
Promowanie
kampanii
„Czujka
na
straży
Twojego
Bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
szkolny”; Omówienie prowadzenia praktycznego sprawdzenia
wypoczynkowych.
warunków ewakuacji w obiektach szkolnych, wymóg prawny
i zasady przeprowadzania.
Spotkania z nauczycielami i uczniami Zagrożenia w okresie zimowym, zasady bezpieczne go zachowania
szkół podstawowych.
na lodzie, kampanie prowadzone przez PSP.
Spotkania z nauczycielami i uczniami Pokaz ratownictwa lodowego, zasady bezpiecznego zachowania
szkół.
na lodzie.
Pogadanka z zakresu bezpieczeństwa Zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz pożarami mogącymi
pożarowego.
powstać w okresie zimowym.
Zasady postępowania na wypadek pożaru lub MZ, sposoby
Pogadanki z zakresu bezpieczeństwa
powiadamiania straży pożarnej, numery alarmowe 998 i 112.
pożarowego.
Zagrożenia występujące w okresie zimowym.
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu.

Wizyta strażaków w Szkole podczas której przedstawiono główne
założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, oraz „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa” m. in. informacje o poprawnym
Szkolenie, pogadanka w Szkole
udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach poprawnej ewakuacji,
podstawowej im. Stefana Batorego
zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla, sposobu
w Lesznie.
powiadamiania służb ratowniczych oraz korzyściach wynikających
z zamontowania czujki dymu. Ponadto poruszono również
zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zimowego
wypoczynku, oraz postępowania w przypadku załamania się lodu.
Zagrożenia związane z korzystania z zamarzniętych lodowisk
na ciekach i zbiornikach wodnych.
Jak pomagać gdy jesteśmy świadkami, że pod kimś zarwał się lód.
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
Pogadanki w Szkołach w ramach
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- w szkole, domu i otoczeniu. Zapoznanie z pracą strażaka.
Omówienie podstawowych procedur pierwszej pomocy
informacyjnej „Bezpieczne Ferie
oraz zachowania się w przypadku gdy jesteśmy świadkami pożaru,
2019” „Czujka na straży twojego
wypadku i innych zagrożeń.
bezpieczeństwa”.
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.
Zorganizowanie wspólnie z Komendą Zagrożenia związane z korzystania z zamarzniętych lodowisk
na ciekach i zbiornikach wodnych.
Powiatową Policji, Wodnym
Jak pomagać gdy jesteśmy świadkami, że pod kimś zarwał się lód.
Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym oraz jednostkami OSP Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz innymi
pokazu z zakresu ratownictwa
zagrożeniami.
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lodowego w ramach ogólnopolskiej
kampanii edukacyjno-informacyjnej
„Bezpieczne Ferie 2019”

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.

Prelekcje w sali edukacyjnej
„Bezpieczny dom” oraz spotkania
w jrg.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole
i domu. Omówienie zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.
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Cykliczne zajęcia w sali edukacyjnej
Ognik dla dzieci.

Wykłady i prelekcje dla dzieci i młodzieży z zakresu
bezpieczeństwa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
i sprzętu pożarniczego.
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Popularyzacja zagadnień z zakresu tematyki ochrony ppoż.
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Informacje na stronie internetowej
i portalu Facebook.
Informacje wyemitowane w stacjach
radiowych i prasie.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych itp.
Pogadanka w szkołach
podstawowych i gimnazjach oraz w
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w szkole podstawowej.
Pogadanka i pokaz sprzętu JRG
podczas wizyty uczniów z Zespołu
Szkoły nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
w Sokołowie Podlaskim
Pogadanki w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Kusocińskeigo i Nr 6
w Sokołowie Podlaskim,
Zespole Szkół im. Ludwika Górskiego
w Ceranowie, Zespole Oświatowym
im. Marianny Frąckowiak w
Skibniewie, ZS w Kosowie Lackim.

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; bezpiecznego
użytkowania pieców CO; podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zagrożenia występujące w szkołach. Zasady udzielania pierwszej
pomocy. Wyposażenie i zadania straży pożarnych. Bezpieczeństwo
pożarowe w obiektach szkolnych ,zasady alarmowania i
powiadamiania służb ratowniczych. Zasady praktycznego
sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.
Sposoby postępowania podczas zagrożenia, specyfika pracy
strażaka.
Pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu JRG. Omówienie
zagrożeń mogących wystąpić wypoczynek okresie zimowym.
„Bezpieczne Ferie 2019”.

Omówienie zagrożeń mogących wystąpić podczas wypoczynek
okresie zimowym. „Bezpieczne Ferie 2019”.

Pogadanki w Bursie Zespołu Szkoły
nr 1 im. K.K. Baczyńskiego oraz
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
im. ks. gen. Stanisława Brzóski
w Sokołowie Podlaskim podczas
zimowisk.
Pogadanka „Ognik” połączona
z pokazem sprzętu w JRG PSP
dla dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Kusocińskeigo w Sokołowie
Podlaskim oraz Szkoły Podstawowej
im. Róży Marii Król w Nowej Wsi.

Konferencja prasowa zapowiadająca
tegoroczną edycję programu "Zima
w mieście", w dniu 21 stycznia 2019
r., w Muzeum Warszawskiej Pragi.
Premiera filmu edukacyjnego
"POŻAR" zrealizowanego przez UM
st. Warszawy przy współpracy z KM
PSP m.st. Warszawy.
Spotkania funkcjonariuszy PSP
z przedszkolakami i młodzieżą
szkolną w placówkach oświaty
i na terenie strażnic.
Praktyczne sprawdzenia organizacji
warunków ewakuacji w instytucjach
administracji samorządowej oraz
innych podmiotach gospodarczych.
Spotkania z gronem pedagogicznym
szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie m.st. Warszawy.

Omówienie zagrożeń mogących wystąpić w okresie zimowym.
„Bezpieczne Ferie 2019”.
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Edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia mogące wystąpić
w mieszkaniach i gospodarstwach, praktyczne ćwiczenia zgłaszania
zdarzeń do SKKP oraz zagrożenia występujące w okresie zimowym.
„Bezpieczne Ferie 2019”.
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Bezpieczeństwo podczas zbliżających się ferii zimowych
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie niesie zabawa
na zalodzonych akwenach wodnych.

1

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej podczas zbliżających
się ferii zimowych.
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Produkcja przybliżająca niebezpieczeństwa i zagrożenia pożarowe
z którymi można zetknąć się w każdym domu podczas codziennych
czynności.
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Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.
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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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Wycieczka uczniów do siedziby
KP PSP; Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy Jaworek.
Pogadanki i pokazy sprzętu poza
siedzibą KP PSP.

„Bezpieczne ferie”.
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„Bezpieczne ferie”.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w trakcie których
przekazano między innymi informacje nt.: bezpieczeństwa podczas
ferii zimowych, zagrożeń spowodowanych tlenkiem węgla,
składania wniosków na zakup sprzętu pożarniczego,
umundurowania i remont strażnic oraz terminy i sposoby
ich rozliczania.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkania z nauczycielami i uczniami w szkołach: ZS nr 1 i Nr 2
w Żurominie, ZSS w Żurominie w ramach kampanii edukacyjnoszkoleniowej „Bezpieczne Ferie 2019”.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Żurominie w ramach kampanii edukacyjnoszkoleniowej „Bezpieczne Ferie 2019”.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Pomoc w wylaniu lodowiska na terenie Stadionu Miejskiego
w Żurominie w ramach akcji „Bezpieczne Lodowiska 2019”.
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Zajęcia edukacyjne dla dyrekcji
oraz grona pedagogicznego
w szkołach podstawowych.

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.
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Wizyta w JRG Wołomin.
Wizyta w szkole.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą
szkolną.
Spotkanie z nauczycielami.

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr alarmowy, zachowanie
w czasie pożaru, czujka czadu.
Pierwsza pomoc, czujka czadu, nr alarmowy-wezwanie pomocy.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, zasady zachowania podczas
pożarów, udzielanie I pomocy.
Zapoznanie z profilaktyką bezpieczeństwa pożarowego
realizowaną w szkołach.

RAZEM

OPOLSKIE

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.

PODKARPACKIE

1. Tlenek węgla – jak się zachować w przypadku jego emisji.
Postępowanie medyczne. Zasady działania czujki, zasady
rozmieszczania i montowania. Bezpieczeństwo eksploatacji
urządzeń grzewczych w sezonie. Zasady zgłaszania zdarzeń
służbom ratunkowym.
2. Pożary w mieszkaniach – jak się zachować.
3. Prezentacja sprzętu pożarniczego.
4. Prelekcja i zajęcia praktyczne na spotkaniu z mieszkańcami
w MDK pn.: „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
5. Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem
defibrylatora AED na zebraniu wiejskim.

Spotkania z władzami gminy, powiatu Bezpieczeństwo pożarowe na terenach gmin i powiatów –
itp.
zagrożenia dot. sezonu grzewczego.
1. Ewakuacja dzieci i młodzieży z budynku – prawidłowe
zachowanie.
2. Bezpieczne ferie bezpieczny wypoczynek, bezpieczeństwo
Spotkania w szkołach.
na lodzie – jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
3. Tlenek węgla – jak zapobiegać zatruciom. Zasady zgłaszania
zdarzeń służbom ratunkowym.
1. Bezpieczne ferie – pokaz sprzętu, ratownictwo na lodzie.
2. Otwarte strażnice – zapoznanie dzieci z pracą funkcjonariusza
oraz wyposażeniem PSP – omówienie bezpiecznych zachowań.
3. Tlenek węgla – jak się zachować w przypadku jego emisji.
Postępowanie medyczne. Zasady działania czujki, zasady
Inne.
rozmieszczania i montowania oraz bezpieczeństwo eksploatacji
urządzeń grzewczych w sezonie. Zasady zgłaszania zdarzeń
służbom ratunkowym.
4. Spotkanie z emerytami i rencistami w MDK Olesno – pogadanka
dot. zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz na terenie gmin.
powiatu itp.
Spotkania z władzami gminy, powiatu
Bezpieczeństwo na drogach oraz nad wodą.
itp.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach Jak zachować się podczas ewakuacji.
wypoczynkowych.
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo w szkołach. KPP.
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Inne (wpisać jakie).
Wizyty dzieci w KP i KM.
Udział w imprezach zewnętrznych.
Wizyty w „OGNIKU”.
Wizyty w przedszkolach.
PODLASKIE

POMORSKIE

Ćwiczenia oraz pokazy.
Imprezy masowe.

RAZEM
Spotkania z władzami gminy, powiatu Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa. Kampania
itp.
"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".
Spotkania w szkołach i w ośrodkach Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa.
wypoczynkowych.
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach. Bezpieczny wypoczynek nad
wodą. Kampania "Stop pożarom traw". Bezpieczeństwo pożarowe
w domu i mieszkaniu. Pierwsza pomoc (w tym KPP). Pokazy
ratownicze (w tym prezentacja sprzętu).
Inne: wycieczki do strażnic, zajęcia
Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa.
w salach edukacyjnych, festyny.
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
Spotkania z mieszkańcami gminy,
bezpieczeństwa”. Ewakuacji. „Bezpieczne ferie”. Projekt
powiatu itp.
edukacyjny „Małe Miasto Wejherowo 2019” (prezentowanie
działalności PSP – sprzęt oraz wyposażenie).
Udział w konwencie władz samorządowych (informacja o stanie
bezpieczeństwa na terenie powiatu, podsumowanie działalności
Spotkania z władzami gminy, powiatu
komendy, wnioski i zalecenia w celu poprawy bezpieczeństwa).
itp.
Konwencja w starostwie powiatowym w Wejherowie „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!”.
Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zagrożeń (pożary,
Spotkania w szkołach i w ośrodkach powodzie, wichury, burze, transport materiałów).
wypoczynkowych.
Kampania edukacyjno – informacyjna PSP „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”.
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Inne (wpisać jakie).

ŚLĄSKIE

Zasady zachowania się podczas sytuacji zagrażających życiu
(alarmowanie, bezpieczna ewakuacja, zgłaszanie zdarzenia
na nr alarmowy 998).
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą, zasady
bezpiecznej i skutecznej ewakuacji.
Bezpieczeństwo podczas ferii.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Zagrożenia sezonu zimowego, zasady zachowania się
w niebezpiecznych sytuacjach.
Spotkania z gronem pedagogicznym „Akcja kalendarzowa”.
Pokazy praktyczne sprzętu i pogadanki tematyczne w zakresie
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.
Pogadanka na temat m. in. akcji „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”. „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Bezpieczne
ferie”.

Wizyty w KM/KP PSP oraz JRG.
Ćwiczenia i pokazy z zakresu
ratownictwa lodowego. Sala
edukacyjna „OGNIK”. Wizyty w OSP.
Spotkania edukacyjne z uczestnikami
Dziennego Domu „Senior+”.
RAZEM
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,
Spotkania z mieszkańcami gminy,
jakie występują w okresie grzewczym oraz sposoby zachowania się
powiatu itp.
podczas ich wystąpienia.
Zaprezentowanie podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy w trakcie spotkania
skierowanego dla seniorów.
Spotkania z burmistrzami miast, wójtami gmin. Informacje
dotyczące bezpieczeństwa podczas zimy, szczególnie na akwenach
i innych miejscach zabaw na lodzie i śniegu.
Spotkania z władzami gminy, powiatu Szkolenie z pracownikami urzędu miasta dot. m.in. zasad
itp.
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.
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Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

Inne (wpisać jakie).

Informacje edukacyjne dotyczące: bezpiecznego wypoczynku 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.
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. Bezpieczne zachowanie na biwaku, w lesie,
nad wodą i na drodze. 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").
SGRWN Bytom akwen „Morawa” „Bezpieczne ferie” – zagrożenia
na lodzie i śniegu.
Kampania „Czad i ogień – obudź czujność”, „Czujka na straży
twojego bezpieczeństwa”, ”Bezpieczeństwo na obszarach
wodnych w sezonie zimowym”, „Bezpieczne ferie 2019” (prelekcja
organizowana w miejscowości Olsztyn, Ośrodek „Święta Puszcza”
– Dom Rekolekcyjny Owieczka.
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ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo – logo i film z strony
KG PSP promujący akcję, wizyta w lokalnej stacji telewizyjnej, apel
w radio.
RAZEM
Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”.
1. Kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji
Spotkania z mieszkańcami gminy,
zagrożenia życia i zdrowia.
powiatu itp.
2. Wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania
domowych urządzeń elektrycznych.
3. Utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków
ostrzegawczych i informacyjnych.
4. Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
Pierwsza pomoc.
Spotkania z mieszkańcami podczas festynów i pikników.
1. Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się
podczas wypoczynku nad wodą oraz podczas burzy.
2. Prezentacja sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu
gaśniczego, sprzętu do działań na wodzie oraz sprzętu
nurkowego.
3. Omówienie zawodu strażaka.
4. Pokazy z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Poruszono tematykę: „Czad i ogień – obudź czujność”
Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu poruszano tematykę:
1. Stan bezpieczeństwa pożarowego.
2. Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Spotkania z władzami gminy, powiatu
3. Zasad prawidłowego zabezpieczenia kąpielisk oraz innych
itp.
miejsc wypoczynku wakacyjnego.
4. Tematyka związana z działalnością PSP i OSP.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych ewakuacji w szkołach
wypoczynkowych.
poruszano następujące tematy:
1. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Zasady ewakuacji.
3. Sposoby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
4. Alarmowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Przekazywano informacje dot. bezpiecznych zachowań
podczas zbliżających się wakacji.
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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.
Inne (wpisać jakie).
Spotkanie z członkami Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego
ZOSP RP. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach
zakwalifikowanych do letniego wypoczynku. Spotkanie z lokalnymi
mediami w sprawie propagowania zasad bezpieczeństwa podczas
organizacji wypoczynku w okresie wakacyjnym. Spotkanie ze
służbami działającymi w ramach zapewnienia bezpieczeństwa
w powiecie (Policja, Straż Miejska). Prezentacja działań ratowniczo
gaśniczych podczas ćwiczeń powiatowych i wojewódzkich.
RAZEM
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Sala Edukacyjna „Ognik”. Pokazy ratownictwa lodowego. Szkolenie
Spotkania z mieszkańcami gminy,
z obsługi AED oraz udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo
powiatu itp.
strażnic OSP (instalacje użytkowe i przeglądy). Praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z obiektu.
Posiedzenia powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
Spotkania z władzami gminy, powiatu Zebrania sprawozdawcze OSP - zagrożenia związane z okresem
itp.
zimowym. Tematyka dotycząca sadzy w kominie i tlenku węgla jak uniknąć zaczadzenia.

Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.

„Bezpieczne ferie”. „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa wykorzystanie czujek CO i dymu, zagrożenia związane z
możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domkach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zapobiegania
sytuacjom zagrażającym życiu na zamarzniętych akwenach, pokazy
ratownictwa lodowego. Omówienie zawodu strażaka i
bezpiecznych zachowań w domu i w szkole. Zachowanie się
w sytuacjach niebezpiecznych. Bezpieczny wypoczynek. Pierwsza
pomoc. Zasady powiadamiania służb ratunkowych.

26

65

406

132

4890

1442

23

441

455

12

0

128

66

3665

461

Inne (wpisać jakie).

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

Pokaz z ratownictwa lodowego, pokaz sprzętu, pogadanki
na temat związany z bezpieczeństwem. „Pierwsza pomoc
dla wszystkich” - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
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Zwiedzanie JRG podczas ferii. "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa" - zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
RAZEM
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Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu itp.
Spotkania z władzami gminy, powiatu
itp.
Spotkania w szkołach i w ośrodkach
wypoczynkowych.
Inne (wpisać jakie).
RAZEM
Mikołajki ze strażakami. Ewakuacja próbna. Czujka na straży
Spotkania z mieszkańcami gminy,
Twojego bezpieczeństwa. Bezpieczny człowiek bezpieczne życie.
powiatu itp.
Bezpieczna zima. Kręci mnie bezpieczeństwo. Festyn mikołajkowy.
Spotkanie w zakresie bezpieczeństwa. Jestem bezpieczny.
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itp.
Przekazanie kalendarzy na 2019 rok, Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny. Pogadanka na
Spotkania w szkołach i w ośrodkach temat bezpieczeństwa w szkole i w domu. Jestem bezpieczny.
wypoczynkowych.
Bezpieczne lodowisko. Bezpieczna szkoła. Bezpieczne fajerwerki.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Spotkanie w ośrodku
szkolno – wychowawczym. Pierwsza pomoc.
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny. Zajęcia dla
Inne (wpisać jakie).
szkolnych grup ratowniczych. Dni otwartych strażnic. Kręci mnie
bezpieczeństwo.
RAZEM

RAZEM STYCZEŃ 2019
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