Podsumowanie działań prewencji społecznej
realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP w III kwartale 2019 r.
Liczba
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Rodzaj przedsięwzięcia
Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej
/ Ognik.
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.

Kampania

Tematyka

(należy podać nazwę kampanii)
(zagadnienia poruszane na spotkaniach)
Bezpieczne wakacje.
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach m.in.
w akcjach "Biała sobota" i festynach rodzinnych.
Pogadanki nt. bezpiecznych zachowań w różnych
sytuacjach oraz użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego i ratownictwa technicznego.
Omówienie zagrożeń na terenie powiatów w tym
m.in. nawiązanie do akcji: Europejski dzień bez
ofiar śmiertelnych.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczne zachowania w trakcie wypoczynku
nad wodą - pogadanki i pokazy pod hasłem:
Jestem świadkiem zdarzenia - jak postępować.
Bezpieczne wakacje.

Bezpieczne zachowania podczas wycieczek
i obozów.
Czujka na straży Twojego
Pogadanki dla dzieci nt. na czym polega praca
bezpieczeństwa. Stop pożarom strażaka, a także bezpieczne powroty do szkoły,
traw.
pożary traw, znajomości numerów alarmowych.
Pokazy sprzętu strażackiego dla podopiecznych
Powiatowych Ośrodków Pieczy Zastępczej.
Współpraca z gazetą "Nowa" i radiem Wawa
oraz Eska - przesyłanie info. o zdarzeniach oraz
apeli o bezpieczne zachowania, w tym
o ostrożność w obchodzeniu się z ogniem.
Pogadanki podczas zawodów z druhami OSP
nt. bieżącej działalności JOP.
RAZEM
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KUJAWSKO POMORSKIE Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

"STOP pożarom traw", "STOP
pożarom w lesie", "Bezpieczne
wakacje", "Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa!",
"Kręci mnie bezpieczeństwo",
"Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok szkolny".

"STOP pożarom traw",
"Bezpieczne wakacje", "Kręci
mnie bezpieczeństwo".

Pożary nieużytków; zagrożenia związane
z wypalaniem traw; skutki wypalania traw,
podstawy prawne, właściwe powiadamianie
służb ratunkowych; bezpieczeństwo
w rolnictwie; promowanie bezpiecznej zabawy
i wypoczynku; bezpieczeństwo w domu,
w szkole, na drogach, w pracy; bezpieczeństwo
pożarowe; pożary w budynkach; zasady
ewakuacji; zagrożenia pożarowe w lesie; zasady
zachowania w lesie; zasady postępowania na
wypadek pożaru w domu; w sytuacjach
niebezpiecznych np. podczas burz, wichur,
nawałnic; zasady użycia podręcznego sprzętu
pożarniczego; bezpieczne zachowanie się
podczas wypoczynku nad wodą oraz w miejscach
publicznych; pokazy ratowania topiących się;
pierwsza pomoc - pokazy i ćwiczenia praktyczne;
prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych;
zasady używania czujek; zagrożenia związane
z pożarami i tlenkiem węgla w sezonie; pokazy
i prezentacja pojazdów pożarniczych,
umundurowania oraz sprzętu strażackiego;
pokaz ratownictwa technicznego i rozwinięcia
linii gaśniczej; prace związane z zabezpieczeniem
miejsca zdarzenia oraz neutralizacją wycieków
płynów eksploatacyjnych.
Zagrożenia związane z wypalaniem traw podstawy prawne, skutki wypalania traw,
właściwe powiadamianie służb; zagadnienia dot.
wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
obiektów przeznaczonych do wypoczynku;
prawidłowe zadysponowanie i wykorzystanie sił
i środków; prawidłowe alarmowanie
i informowanie przez władze samorządowe;
prawidłowe zabezpieczanie miejsca zdarzenia
i ratowników; prawidłowe rozpoznania;
prawidłowe sprawienie zapór przeciwolejowych.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

"Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!", "STOP
pożarom traw", "Bezpieczne
ferie", "Bezpieczne wakacje",
"Kręci mnie bezpieczeństwo",
"W kolejce po życie", "Kręci
mnie bezpieczeństwo przez
cały rok szkolny".

Bezpieczny wypoczynek nad wodą, na biwaku;
bezpieczne zachowanie na ulicy, w lesie, nad
wodą, na drogach publicznych; zasady
bezpiecznej ewakuacji za wypadek zagrożenia;
bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych;
bezpieczne zachowanie w przypadku
podtopienia; bezpieczeństwo podczas
wypoczynku; zasady bezpieczeństwa w szkole
i w domu, w szkole, w przedszkolu, podczas
wakacji oraz zabaw letnich; zasady bezpiecznego
zachowania podczas burzy; zachowanie podczas
drogi do i ze szkoły; ogólne zasady użycia
podręcznego sprzętu pożarniczego i urządzeń
przeciwpożarowych; ogólne zasady z zakresu
ochrony przeciwpożarowej; zagrożenia
występujące w lasach; zasady palenia ognisk;
zasady poruszania się po lesie;
niebezpieczeństwo przy wypalaniu traw - skutki
wypalania traw (podstawy prawne:
konsekwencje i kary); zagrożenia dla ludzi i dla
przyrody związane z wypalaniem traw; zasady
wypalania traw; pożary nieużytków; zasady
używania czujek; zagrożenie tlenkiem węgla;
zagrożenia związane z pożarami i zatruciami
tlenkiem węgla; możliwości wystąpienia czadu
w pomieszczeniach; zgłaszanie zagrożenia;
bezpieczne zachowanie na lodzie; pogadanki na
temat szeroko pojętego bezpieczeństwa;
specyfika pracy strażaka; prawidłowe używanie
numerów alarmowych; zasady wzywania
pomocy; właściwe powiadamianie służb
ratunkowych; użycie defibrylatora AED; zasady
udzielania pierwszej pomocy medycznej; pokazy
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, pojazdów
pożarniczych, umundurowania; pierwszej
pomocy; ćwiczenia z ewakuacji szkoły;
podsumowanie i omówienie ewakuacji.
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Spotkanie w sali edukacyjnej "Bezpieczne wakacje",
/ Ognik.
"Bezpieczne ferie", "STOP
pożarom w lesie", "STOP
pożarom traw", "Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa!",
"Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym", "Bezpieczeństwo
w drodze do szkoły", "Korytarz
życia", "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).

"Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa", "Bezpieczne
wakacje", "Kręci mnie
bezpieczeństwo", "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny", "STOP pożarom
traw", "W kolejce po życie"

Numery alarmowe - prawidłowe alarmowanie
służb ratunkowych; zasady pierwszej pomocy;
zagrożenie pożarowe w gospodarstwie
domowym; w lesie; niebezpieczeństwa przy
wypalaniu traw; bezpieczne zachowania na
lodzie; podczas wypoczynku, nad wodą, w lesie
i na biwaku; ewakuacja; bezpieczeństwo w ruchu
drogowym - bezpieczne poruszanie się po
szlakach komunikacyjnych; bezpieczne
zachowanie w szkole, w domu; kształtowanie
prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia; wdrażanie
prawidłowych nawyków dot. używania
domowych urządzeń elektrycznych;
bezpieczeństwo na drodze; bezpieczeństwo
w drodze do szkoły - droga do szkoły i do domu;
zasady tworzenia korytarza życia; zasady
używania czujek - gdzie i jak montować czujki;
autentyczne zgłaszanie pożaru; specyfika pracy
strażaka; pokazy pojazdów pożarniczych.
Bezpieczeństwo w domu, w szkole,
w przedszkolu, na drogach; bezpieczne
zachowanie podczas wypoczynku, na
wycieczkach itp.; zagrożenia występujące
w okresie letnim; bezpieczeństwo podczas
wakacji - zachowanie nad wodą; skutki
wypalania traw i pożary nieużytków; zboża na
pniu; zasady postępowania na wypadek pożaru
w domu; bezpieczeństwo pożarowe; pierwsza
pomoc w podróży; zasady przebywania nad
wodą; zasady poruszania się po lesie oraz palenia
ognisk; zasady zachowania się podczas burzy;
zagrożenia związane z tlenkiem węgla; właściwe
używanie numerów alarmowych
i powiadamianie służb ratunkowych; pokazy
sprzętu ratowniczo-gaśniczego; prezentacja
sprzętu pożarniczego i wozów strażackich.
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LUBELSKIE

Spotkanie z seniorami.

"Kręci mnie bezpieczeństwo",
"STOP pożarom traw", "Czujka
na straży Twojego
bezpieczeństwa!"

Inne. (obozy harcerskie,
spotkanie z kadrą oraz
wychowankami domu
dziecka).

"STOP pożarom traw", "Kręci
mnie bezpieczeństwo",
"Bezpieczne wakacje", "Czujka
na straży Twojego
bezpieczeństwa", "STOP
pożarom w lesie", "Bezpieczne
ferie", "Korytarz życia",
"Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym", "Bezpieczny
akwen".

Spotkanie z mieszkańcami.

Bezpieczeństwo pożarowe; bezpieczeństwo
w domu oraz podczas wypoczynku; specyfika
pracy strażaka; zasady udzielania pierwszej
pomocy; pokazy sprzętu; zastosowanie oraz
montaż czujników czadu; numery alarmowe.
Konsekwencje i kary za wypalanie traw podstawy prawne; skutki wypalania traw;
niebezpieczeństwa przy wypalaniu traw;
zagrożenia występujące w lasach; zasady
używania czujek; zasady bezpiecznego
zachowania podczas letniego wypoczynku;
wypoczynku w lesie, nad wodą, na biwaku;
zasady zachowania się w lesie pod względem
pożarowym; postępowanie na wypadek
zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu
z uwzględnieniem zjawisk szczególnie
niebezpiecznych (gwałtowne burze, silne porywy
wiatru, powodzie); patrolowanie miejsc
wypoczynku; pokazy z zakresu ratownictwa
wodnego; bezpieczne zachowania na lodzie;
bezpieczeństwo na drogach; bezpieczne
poruszanie się po szlakach komunikacyjnych;
bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu;
bezpieczeństwo pożarowe; zasady tworzenia
korytarza życia; prezentacja pracy strażaka;
pokaz pojazdów i sprzętu strażackiego; zasady
udzielania pierwszej pomocy; prawidłowe
używanie numerów alarmowych.

RAZEM
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
bezpieczeństwa. Stop Pożarom wypalaniem traw, bezpieczeństwo podczas
traw. Bezpieczne wakacje.
letniego wypoczynku, bezpieczeństwo podczas
burz i nawałnic, bezpieczeństwo podczas
obozów harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów, prezentacja
zawodu strażaka.
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Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
bezpieczeństwa. Stop Pożarom wypalaniem traw, bezpieczeństwo podczas
traw. Bezpieczne wakacje.
letniego wypoczynku, bezpieczeństwo podczas
burz i nawałnic, bezpieczeństwo podczas
obozów harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach, podczas
upałów. Debata społeczna pn.: "Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".
Spotkanie w szkołach
Bezpieczne wakacje.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
i innych placówkach
wypalaniem traw, bezpieczeństwo podczas
oświatowych oraz
letniego wypoczynku, bezpieczeństwo podczas
wypoczynkowych.
burz i nawałnic, bezpieczeństwo podczas
obozów pod namiotami, bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, podczas upałów, w szkole,
numer alarmowy.
Spotkanie w sali edukacyjnej Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
/ Ognik.
bezpieczeństwa. Stop Pożarom wypalaniem traw, bezpieczeństwo podczas
traw. Bezpieczne wakacje.
letniego wypoczynku, bezpieczeństwo podczas
burz i nawałnic, bezpieczeństwo podczas
obozów harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów.
Spotkanie w jednostce
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
organizacyjnej PSP (w której bezpieczeństwa. Stop Pożarom wypalaniem traw, bezpieczeństwo podczas
nie ma Ognika).
traw. Bezpieczne wakacje.
wypoczynku, burz i nawałnic, bezpieczeństwo
podczas obozów, bezpieczeństwo pożarowe
w lasach, podczas upałów, pokazy sprzętu.
Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
bezpieczeństwa. Stop Pożarom wypalaniem traw, bezpieczeństwo podczas
traw. Bezpieczne wakacje.
letniego wypoczynku, bezpieczeństwo podczas
burz i nawałnic, bezpieczeństwo podczas
obozów harcerskich pod namiotami,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
bezpieczeństwo podczas upałów.
Próbne ewakuacje.
Zasady ewakuacji.
Spotkanie służb i straży.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo w sezonie turystycznym.
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Informacje opublikowane
w mediach.

LUBUSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Stop pożarom traw. Bezpieczne Zasady zachowania podczas burz i nawałnic.
wakacje.
Zagrożenia życia ludzi w budynkach. Odbiory
obiektów.
RAZEM
Bezpieczne wakacje.
Propagowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie
trwania letniego wypoczynku, bezpieczne
zachowania ludzi , postępowanie podczas pożaru
oraz innych zagrożeń.
Bezpieczne wakacje.
Propagowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie
trwania letniego wypoczynku, bezpieczne
zachowania ludzi , postępowanie podczas pożaru
oraz innych zagrożeń.
Bezpieczne wakacje.
Pogadanki na obozach harcerskich, pożary
bezpieczeństwo nad wodą i na drodze.

Spotkanie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej Bezpieczne wakacje.
/ Ognik.
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).

Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z seniorami.

Bezpieczne wakacje.

Kampanie informacyjne.
ŁÓDZKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Poznanie numerów alarmowych i wywiadu
dyspozytorskiego, specyfika pracy strażaka,
poznanie zagrożeń i sposoby radzenia z nimi.
Propagowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie
trwania letniego wypoczynku, bezpieczne
zachowania ludzi, postępowanie podczas pożaru
oraz innych zagrożeń.
Udzielanie pomocy, bezpieczeństwo nad wodą.
Bezpieczne wakacje.

RAZEM
Bezpieczne wakacje. Kręci mnie Zasady bezpiecznych zachowań podczas wakacji
bezpieczeństwo.
oraz spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwo
nad wodą, pożary traw, pierwsza pomoc.
Zagrożenia pożarowe w okresie letnim,
profilaktyka przeciwpożarowa, zasady
bezpieczeństwa pożarowego.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Bezpieczne wakacje.

Spotkanie w sali edukacyjnej Bezpieczeństwo podczas
/ Ognik.
wypoczynku nad wodą.

MAŁOPOLSKIE

Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).

Otwarte strażnice, Bezpieczne
wakacje.

Spotkanie z seniorami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

RAZEM
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Bezpieczne wakacje.

Zasady bezpiecznych zachowań podczas wakacji
oraz wolnego czasu, bezpieczeństwo nad wodą,
zapoznanie ze sprzętem ratowniczym, specyfika
służby strażaków, zagrożenia pożarowe
w okresie letnim, przypomnienie zasad
bezpieczeństwa na obozach pod namiotami.
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.
Zasady postępowania podczas pożaru w domu
i szkole, numery alarmowe, pierwsza pomoc.
Zasady bezpiecznych zachowań podczas wakacji
oraz spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwo
nad wodą, zapoznanie ze sprzętem ratowniczym,
przybliżenie specyfiki służby strażaków.
Profilaktyka przeciwpożarowa, pierwsza pomoc.

Bezpieczeństwo w ogrzewaniu pomieszczeń.

Bezpieczeństwo i profilaktyka przeciwpożarowa.
Bezpieczeństwo podczas wakacji. Pokazy sprzętu
ratowniczo gaśniczego. Popularyzacja zagadnień
ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci
i młodzieży i dorosłych podczas pikników
i festynów. Postępowanie z przesyłką
niebezpieczną oraz w przypadku otrzymania
informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.
Stop pożarom traw. Bezpieczne Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa.
wakacje. Kręci mnie
Sposoby zachowania się podczas wystąpienia
bezpieczeństwo.
zagrożenia pożarem sposoby użycia podręcznego
sprzętu gaśniczego oraz właściwe użytkowanie
urządzeń pod napięciem. Bezpieczeństwo
podczas wakacji. Wypalanie traw.
Bezpieczne wakacje.
Zabezpieczenie operacyjne II Biegu
Proszowickiego oraz XVIII Biegu Memoriałowego
im. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego popularyzacja zawodu strażaka.
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Spotkania z mieszkańcami.

Spotkania z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

Czujka na straży Twojego
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, prelekcja
bezpieczeństwa. Stop pożarom promująca bezpieczne zachowania podczas
traw. Bezpieczne wakacje.
wypoczynku nad wodą oraz związane
z bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach, prezentacja
pojazdów i sprzętu pożarniczego.
Pokazy sprzętu. Bezpieczeństwo nad wodą,
bezpieczne wakacje. Podczas realizacji tych
zadań przedstawiany jest sprzęt strażacki i praca
strażaka, działalność ratownicza realizowana
przez PSP, uczestnicy informowani są
o bezpiecznym zachowaniu w różnych
sytuacjach, o zagrożeniach, przekazywana jest
informacja o telefonach alarmowych oraz
sposobie powiadamiania służb ratowniczych.
Bezpieczny powiat.
Bezpieczeństwo ognisk, zasady alarmowania,
gaszenie oleju, symulacja wybuchu oleju.
Pikniki.
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego.
Bezpieczne wakacje.
Zasady bezpiecznego poruszania się na
kąpieliskach. Zagadnienia z ochrony przeciwpoż.
m.in. Bezpieczeństwo pożarowe w lasach.
Bezpieczne wakacje.
Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe
zagrożenia. Zasady posługiwania się sprzętem
gaśniczym, zasady powiadamiania służb
ratowniczych i prowadzenia ewakuacji. Pokazy
samochodów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Ogólne zasady szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, zasady zachowania się
w przypadku zauważenia pożaru, zasady użycia
gaśnic, zasady bezpiecznej ewakuacji.
Bezpieczne wakacje.
Profilaktyka pożarowa. Sposoby zachowania się
podczas wystąpienia zagrożenia pożarem (w tym
próbna ewakuacja), sposoby użycia podręcznego
sprzętu gaśniczego oraz właściwe użytkowanie
urządzeń pod napięciem. Bezpieczeństwo
podczas wakacji. Wypalanie traw.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
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Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z władzami
samorządowymi.
Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Piknik Policyjny - techniki gaszenia pożarów,
promocja straży. Piknik bezpieczeństwa.
Hydroaluminium - prawidłowe zachowanie
podczas wypadków drogowych. Pokazy
z ratownictwa technicznego.
Prezentacja metod udzielania pierwszej pomocy
w wybranych nagłych przypadkach. Przybliżenie
charakteru służby strażaków w JRG. Omówienie
zagadnień związanych z zatruciami tlenkiem
węgla, z zagrożeniami pożarowymi w domach
i mieszkaniach. Omówienie zasad bezpiecznego
wypoczynku nad wodą.
Kręci mnie bezpieczeństwo nad Prelekcje na temat bezpieczeństwa.
wodą.
Bezpieczeństwo i ochrona ppoż., pokazy sprzętu.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Bezpieczny KRAKÓW.
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Bezpieczeństwo w budynkach administracyjnych,
zasady i konieczność przestrzegania przepisów
ppoż. Stan bezpieczeństwa pożarowego
i powodziowego na terenie gminy.
Przygotowanie służb do akcji „Bezpieczne
Wakacje 2019”.
Zasady powiadamiania służb ratowniczych
i posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, zasady ewakuacji. Instruktaż oraz
praktyczne zajęcia w zakresie udzielania pomocy
medycznej w stanach zagrożenia życia. Zasady
bezpieczeństwa nad wodą.
Ewakuacja budynku Urzędu Miasta w Gorlicach
połączona z prelekcją na temat bezpieczeństwa
i ochrony p.poż. dla pracowników urzędu.
Posiedzenie wspólnej komisji ds. bezpieczeństwa
dla miasta Nowego Sącza i powiatu
nowosądeckiego.
Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa podczas
Zarządów Gminnych i Powiatu.
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Bezpieczne wakacje.
Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.
Spotkanie z władzami
samorządowymi.

"Czad i ogień obudź czujność".

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Sesja Rady Powiatu. Spotkanie
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Bezpieczne wakacje.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Przygotowanie się do sezonu letniego zapewnienie odpowiedniego stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu (imprezy
masowe, wypoczynek dzieci i młodzieży).
Walne zebrania sprawozdawcze OSP, Sesje rad
gminy i powiatu, spotkania z wójtami,
burmistrzami powiatu myślenickiego.
Spotkanie komisji bezpieczeństwa
zorganizowane przez Biuro ds. Bezpieczeństwa
Urzędu Miasta w Chrzanowie poświęcone
letniemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb
i organizatorzy letniego wypoczynku. Podczas
przedmiotowego spotkania funkcjonariusz
KP PSP w Chrzanowie przedstawił w ramach akcji
„Bezpieczne wakacje” zasady i wymagania
w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.

Bezpieczne wakacje. Kręci mnie Popularyzacja zagadnień w ramach pogadanek
bezpieczeństwo.
dla harcerzy na półkolonii organizowanej przez
Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Jadwigi
Królowej w Gorlicach oraz w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 1 w Łużnej z zakresu: szeroko
rozumianej ochrony przeciwpożarowej, zasad
przekazania zgłoszenia zdarzenia do służb
ratowniczych, zasad udzielania pierwszej
pomocy. Bezpieczeństwo i profilaktyka
pożarowa. Sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego. Bezpieczeństwo podczas wakacji.
Czujka na straży Twojego
Ewakuacje w szkołach, przedszkolach połączone
bezpieczeństwa. Kręci mnie
z prelekcją na temat bezpieczeństwa i ochrony
bezpieczeństwo.
przeciwpożarowej. dla dzieci i młodzieży i osób
dorosłych.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Stop pożarom traw. Bezpieczne Prewencja przeciwpożarowa. Profilaktyka
wakacje. Kręci mnie
bezpieczeństwa. Zasady bezpiecznego
bezpieczeństwo.
poruszania się w drodze i ze szkoły, zasady
bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Edukacja podczas obozów harcerskich. Ćwiczenia
ewakuacyjne ze szkół.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa.
Sposoby zachowania się podczas wystąpienia
zagrożenia pożarem (w tym próbna ewakuacja).
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Kręci mnie bezpieczeństwo.
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Sprzęt strażacki, praca strażaka, działalność
ratownicza realizowana przez PSP, bezpieczne
zachowanie w różnych sytuacjach, informacja
o telefonach alarmowych oraz sposobie
powiadamiania służb ratowniczych).
Festyny/spotkania z okazji Dnia Ogólne zasady szeroko rozumianego
Dziecka.
bezpieczeństwa, profilaktyka przeciwpożarowa,
w tym pokazy sprzętu i technik ratowniczych
(podczas próbnych ewakuacji).
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Ogólne zasady szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, zasady zachowania się
w przypadku zauważenia pożaru, zasady użycia
gaśnic, zasady bezpiecznej ewakuacji.
Czujka na straży Twojego
Jak zachować się w razie pożaru; Zasady
bezpieczeństwa, Stop pożarom bezpiecznego wypoczynku; Profilaktyka
traw, Bezpieczne wakacje.
przeciwpożarowa, zapobieganie zatruciom
tlenkiem węgla; Zasady bezpiecznej ewakuacji,
znaki ewakuacyjne; Numery alarmowe;
Bezpieczne zachowanie w szkole i poza nią;
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; Zasady
posługiwania się sprzętem gaśniczym.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo i ochrona ppoż., pierwsza
pomoc, bezpieczeństwo podczas wakacji.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i ewakuacji.
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Bezpieczne wakacje.

Prelekcje na temat bezpieczeństwa.
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Ewakuacja szkoły.

Prelekcje na temat bezpieczeństwa.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Szkolenie dla dzieci z I pomocy. Obóz MDP
"Pomocna Dłoń" szkolenia dla dzieci i młodzieży
z pierwszej pomocy, techniki gaszenia pożarów.
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Czujka na straży Twojego
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, prelekcja
bezpieczeństwa. Stop pożarom promujące bezpieczne zachowania podczas
traw. Bezpieczne wakacje.
wypoczynku nad wodą oraz związane
z bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach.
Spotkanie w sali edukacyjnej
Zagrożenia pożarowe w mieszkaniach.
/ Ognik.
Spotkanie w sali edukacyjnej Bezpieczne wakacje.
Zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym,
/ Ognik.
zasady powiadamiania i prowadzenia ewakuacji.
Zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk.
Bezpieczeństwo podczas burzy i porywistych
wiatrów. Zagrożenia związane z powodziami
i lokalnymi podtopieniami. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Prezentacja sprzętu
ratowniczo oraz urządzeń przeciwpożarowych.
Prezentacja czujników tlenku węgla i dymu.
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Spotkanie w sali edukacyjnej Czujka na straży Twojego
Jak zachować się w razie pożaru (symulacja
/ Ognik.
bezpieczeństwa, Stop pożarom zadymienia pomieszczenia); Zasady
traw, Bezpieczne wakacje.
bezpiecznego wypoczynku; Profilaktyka
przeciwpożarowa, zapobieganie zatruciom
tlenkiem węgla; Zasady bezpiecznej ewakuacji,
znaki ewakuacyjne; Numery alarmowe,
alarmowanie służb ratowniczych; Bezpieczne
zachowanie w szkole i poza nią; Pierwsza pomoc
w nagłych wypadkach; Zasady posługiwania się
sprzętem gaśniczym; Filmy edukacyjne.
Spotkanie w sali edukacyjnej
Tematyka i kampanie. Sale edukacyjne.
/ Ognik.
Spotkanie w sali edukacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo.
Jak skutecznie zaalarmować służby. Znaki
/ Ognik.
ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz
bezpieczna i praktyczna ewakuacja. Co robić
w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub
w szkole. Co robić gdy zapali się na kimś ubranie.
Zapoznanie z pracą strażaka.
Spotkanie w sali edukacyjnej Czujka na straży Twojego
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Wypalanie
/ Ognik.
bezpieczeństwa. Stop pożarom traw. Bezpieczeństwo podczas wypoczynku. Jak
traw. Bezpieczne wakacje.
skutecznie zaalarmować służby ratownicze.
Postępowanie w przypadku zagrożenia pożarem.
Zasady bezpiecznej ewakuacji z budynku. Zasady
prawidłowego zgłoszenia zagrożenia. Znaki
ewakuacyjne. Prezentacja wybranych
elementów sprzętu pożarniczego.
Spotkanie w jednostce
Bezpieczne wakacje. Kręci mnie Popularyzacja zagadnień szeroko rozumianej
organizacyjnej PSP (w której bezpieczeństwo.
ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci
nie ma Ognika).
i młodzieży szkolnej, zwiedzanie JRG pokazy
sprzętu w ramach „Bezpieczne wakacje - otwarte
strażnice 2019”.
Spotkanie w jednostce
Wycieczki w JRG.
Pokazy sprzętu, prelekcje na temat
organizacyjnej PSP (w której
bezpieczeństwa.
nie ma Ognika).
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Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).

Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie z seniorami.
Spotkanie z seniorami.

Sprzęt strażacki, praca strażaka, działalność
ratownicza realizowana przez PSP, bezpieczne
zachowanie w różnych sytuacjach, informacja
o telefonach alarmowych oraz sposobie
powiadamiania służb ratowniczych).
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Bezpieczne wakacje. Kręci mnie Zapoznanie ze sprzętem i działalnością straży
bezpieczeństwo.
pożarnej. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

2

100

24

Wycieczki w JRG.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
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20

Bezpieczne wakacje.
Czujka na straży Twojego
Czad i ogień obudź czujność.
bezpieczeństwa, Stop pożarom Pożary traw.
traw, Bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo nad wodą.
Jak zachować się podczas wypadku.
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Bezpieczne wakacje.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Kampanie informacyjne.

Bezpieczne wakacje.

Kampanie informacyjne.

Jak chronić się przed upałem.

Inne.
Inne.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowej
pokaz sprzętu, zapoznanie z pracą strażaka.

Pokazy sprzętu, prelekcje na temat
bezpieczeństwa.

Zagrożenia pożarowe, zagrożenia ze strony
tlenku węgla, postępowanie. Prezentacja
czujników tlenku węgla i dymu.
Bezpieczeństwo w trakcie wypoczynku
wakacyjnego, bezpieczeństwo nad wodą.
Informacja na stronie internetowej KM PSP
w Krakowie z informacjami z Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa.

Inne.

Jak zachować się podczas burzy, huraganu,
wiatrów i nawałnic.
Bezpieczne zachowanie nad wodą,
postępowanie ratownicze podczas działań
na wodzie, doskonalenie technik sprawiania
sprzętu. Zagadnienia związane z pożarami
płodów rolnych oraz dotyczące zasad łączności.
Pożary płodów rolnych oraz bhp podczas działań
ratowniczo-gaśniczych.

Inne - spotkania w OSP.

Inne - spotkania w OSP.

MAZOWIECKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

RAZEM
Stop pożarom traw. Bezpieczne
wakacje 2019. Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Bezpieczne zachowanie nad wodą w czasie
wakacji. Pokazy udzielania pomocy medycznej.
Pokazy ratownictwa technicznego i wodnego.
Zagrożenia pożarowe oraz związane
z powstaniem pożarów w mieszkaniach
lub obiektach użyteczności publicznej. Numery
alarmowe. Pokaz użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego. Omówienie zasad postępowania
podczas prac polowych. Zagrożenia wynikające
ze złego użytkowania pieców, braku wentylacji,
stosowanie czujek czadu.
Czujka na straży Twojego
Udział w Komisjach oraz Sesjach Rady Powiatu,
bezpieczeństwa. Stop pożarom Miasta oraz Gminy. Analiza stanu
traw. Bezpieczne wakacje.
bezpieczeństwa pożarowego. Omówienie
sytuacji pożarowej i innych występujących
zagrożeń.
Bezpieczne wakacje 2019. Stop Bezpieczeństwo pożarowe dzieci w szkole
pożarom traw. Kręci mnie
i w domu. Pokaz sprzętu ratowniczego.
bezpieczeństwo nad wodą.
Informacje na temat numerów alarmowych 998
Czujka na straży Twojego
i 112. Zasady udzielania pierwszej pomocy
bezpieczeństwa. Czad i ogień - medycznej. Omówienie tematyki z zakresu
obudź czujność.
bezpieczeństwa w sytuacji: porażenia prądem,
pożaru, burzy, nawałnicy, ulatniania się gazu.
Zasady bezpieczeństwa podczas letniego
wypoczynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na wypoczynek nad wodą i zachowania podczas
anomalii pogodowych.
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Spotkanie w sali edukacyjnej Stop pożarom traw. Bezpieczne Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w domu. Zasady
/ Ognik.
wakacje 2019. Czujka na straży udzielania pierwszej pomocy. Alarmowanie - jak
Twojego bezpieczeństwa.
wezwać pomoc. Omówienie tematyki z zakresu
bezpieczeństwa w trakcie pożaru. Panel
tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa
medycznego oraz podstawowych zasad
bezpiecznego zachowania. Bezpieczeństwo osób
przebywających w wodzie i nad wodą.
Spotkanie w jednostce
Stop pożarom traw. Bezpieczne Bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie
organizacyjnej PSP (w której wakacje 2019. Czujka na straży i nad wodą. Informacje na temat numerów
nie ma Ognika).
Twojego bezpieczeństwa.
alarmowych. Pokaz sprzętu pożarniczego. Zasady
udzielania pierwszej. Jakie skutki niesie za sobą
nieostrożne obchodzenie się z ogniem, jaki
wpływ mają pożary na środowisko.
Spotkanie z seniorami.
Czujka na straży Twojego
Omówienie zagrożeń związanych z używaniem
bezpieczeństwa. Stop pożarom piecyków gazowych, urządzeń grzewczych.
traw.
Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
Zagrożenia wynikające ze złego użytkowania
pieców, braku wentylacji. Stosowanie czujek
czadu.
Kampanie informacyjne.
Stop pożarom traw. Bezpieczne Informacja podana na stronach internetowych
wakacje 2019. Czujka na straży KP/KM PSP. Spotkania z przedstawicielami
Twojego bezpieczeństwa.
jednostek OSP. Media społecznościowe materiał prewencyjny związany
z bezpieczeństwem podczas letniego
wypoczynku. BEZPIECZNE WAKACJE 2019 KRĘCI
MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ - celem
akcji było propagowanie właściwego zachowania
nad wodą w tym zasad bezpiecznej kąpieli,
bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania
sportów wodnych, a w efekcie ograniczenia
wypadków utonięć. Podczas prelekcji strażacy
przekazali dzieciom, młodzieży i dorosłym
informacje m.in. z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad
ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.
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Inne.

Promocja ochrony przeciwpożarowe podczas
pikników, festynów itp. Przekazywanie wiedzy
o zasadach bezpieczeństwa w sytuacji zagubienia
się w kompleksie leśnym. Praktyczne pokazy
sprzętu pożarniczego oraz pogadanki na temat
zagrożeń i bezpiecznego zachowania się podczas
zagrożeń. Wykorzystywanie numerów
alarmowych do służb ratowniczych. Zasady
udzielania pierwszej pomocy medyczne
Organizacja obozów szkoleniowo wypoczynkowych MDP Działania kontrolnoprewencyjne w zakresie praktycznego
sprawdzenia ewakuacji. Udział w organizacji oraz
promocja AKCJI KRWIODASTWA.
RAZEM

OPOLSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Prelekcja dot. pożarów w przewodach
kominowych. Sposoby zabezpieczania przed
tlenkiem węgla i gazami pożarowymi. Zasady
bezpiecznej ewakuacji w obiektach
produkcyjnych. Przekazano ulotki informacyjne.
Pokaz sprzętu ratownictwa medycznego,
drogowego, pokazy gaszenia palącego się oleju,
pokazy obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
zasady udzielania pierwszej pomocy.
Ewakuacja na obiektach szpitali, domów pomocy
społecznej. Prowadzenie działań ratowniczych
w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych.
Bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy
i powiatu. Współpraca władz samorządowych ze
służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia
gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Zagadnienia dot. bezpiecznego wypoczynku
dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych. Festiwal
nauki. Przedszkolak ratuje.

Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP. Otwarte
strażnice.

Spotkanie z seniorami
"Olimpiada emerytów".
"Biały wtorek".

Bezpieczny senior.
Bezpieczne wakacje.
Ćwiczenia na terenie zakładu
produkcyjnego.

Pokaz ratownictwa medycznego dla osób
niepełnosprawnych - dorosłych, prelekcja na
temat bezp. pożarowego. Ewakuacja, zasady
udzielania pierwszej pomocy. Spotkania
z harcerzami, uczestnikami letniego wypoczynku
na półkoloniach i obozach dot. bezpieczeństwa
podczas letniego wypoczynku. Konsekwencje
wypalania traw oraz w jaki sposób pożar wpływa
na środowisko naturalne. Pokaz ratowniczy:
pożar i ratownictwo techniczne (wypadek).
Wykład „Rola jednostek ochrony
przeciwpożarowej w walce z zagrożeniami
chemiczno – ekologicznymi”. Bezpieczeństwo
na ziemi i nad wodą. Przedstawienie zawodu
strażaka. Warsztaty medyczne dla młodzieży
szkolnej w zakresie pierwszej pomocy podczas
wypadków drogowych oraz innych
niebezpiecznych zdarzeń.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą w siedzibie
KP PSP oraz prelekcje związane z bezpiecznym
wypoczynkiem, bezpiecznymi wakacjami,
prezentacja sprzętu pożarniczego, zapoznanie się
ze specyfiką pracy strażaka, zasady udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Nauka i pokaz udzielania pierwszej pomocy.
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Akcja promująca zdrowy styl życia – wszystko
dla zdrowia, instruktaż dot. udzielania pierwszej
pomocy, jak uchronić się przed zatruciem
tlenkiem węgla w okresie grzewczym.
Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.
Jak bezpiecznie zachować się nad wodą,
jak powiadomić służby ratownicze.
Instruktarz obsługi podręcznego sprzętu
gaśniczego, pogadanka nt. zagrożeń związanych
z tlenkiem węgla. Pokaz działań ratowniczogaśniczych.
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"Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy w Rolnictwie" przy
współudziale PIP Okręgowy
Inspektorat Pracy w Opolu
oraz KW PSP Opole.
OGÓLNOPOLSKA AKCJA
INFORMACYJNOEDUKACYJNA dla
użytkowników dróg
organizowana przez GDDKiA
przy współudziale KW PSP
Opole na MOP-ie A4
(Oleśnica Mała).
Szkolenie przeciwpożarowe
"LEŚNIKÓW"

PODKARPACKIE

Stop pożarom traw.
RAZEM
Spotkanie z mieszkańcami
Czujka na straży Twojego
gminy, powiatu.
bezpieczeństwa. Bezpieczne
wakacje. Stop pożarom traw.
Spotkanie z władzami gminy, Czujka na straży Twojego
powiatu, itd.
bezpieczeństwa.
Spotkanie w szkołach
Czujka na straży Twojego
i innych placówkach
bezpieczeństwa. Bezpieczne
oświatowych oraz
wakacje. Stop pożarom traw.
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej
/ Ognik.
Spotkanie w jednostce
Bezpieczne wakacje.
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie z seniorami.
Kampanie informacyjne.

Spotkanie przedstawicieli na posiedzeniu
Prezydium Woj. Komisji ds. BHP w Rolnictwie
dot. konkursów: "Zagrożenia wypadkowe
w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka",
"Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy w Rolnictwie".
Podróżującym autostradą A4 zwracano uwagę
na kwestie związane z zachowaniem w ruchu
drogowym oraz przeprowadzono instruktarz
zasad pierwszej pomocy w razie wypadku
drogowego. Strefa pierwszej pomocy
obejmowała naukę dzieci i dorosłych, układanie
w pozycji bocznej bezpiecznej, podstawy w jak
sposób postępować w przypadku urazów
i nieurazowych stanów zagrażających życiu.
Dot. leśników oraz pracowników nadleśnictwa
powiązanego z pokazem ratownictwa
drogowego.
Niebezpieczeństwo związane z wypalaniem traw.
Omówienie pracy strażaka oraz jego
wyposażenia.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu
oraz w szkole.
Zagrożenia występujące ze strony czadu
oraz dymu – zasady działania czujek.

Zgłoszenie zagrożenia, bezpieczna ewakuacja
z zadymionego pomieszczenia.
Prelekcja na temat bezpiecznych zachowań
podczas wypoczynku w ramach kampanii
„Bezpieczne wakacje".
Nagranie dla lokalnej TV Info. O zagrożeniu
związanym z tlenkiem węgla.
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Inne. Spotkanie
z Harcerzami. Zawody OSP.
Spotkanie z pracownikami.
PODLASKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

RAZEM
Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.
Bezpieczne wakacje. Stop
pożarom traw.

Zasady używania podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz zasady ewakuacji.

Bezpieczne wakacje oraz zapoznanie ze sprzętem
i praca strażaka. Bezpieczny wypoczynek nad
wodą i w lesie, nie wypalajmy traw, pierwsza
pomoc oraz zasady zgłaszania zdarzeń. Pierwsza
pomoc, zasady postępowania w przypadku
pożaru lub innego zagrożenia, zasady
powiadamiania służb ratunkowych, bezpieczny
wypoczynek nad wodą, zagrożenia płynące od
pożarów traw. W ramach spotkania
przedstawiono w formie pogadanki: zasady
zachowania bezpieczeństwa na obszarach
leśnych w trakcie burzy oraz rozpalania ognisk
w miejscach do tego nie przeznaczonych na
obszarach leśnych, zagrożenia wynikające
z korzystania z niestrzeżonych kąpielisk, zasady
zachowania się podczas ewakuacji z obiektów
użyteczności publicznej oraz domów i innych
zabudowań gospodarskich, zagrożenia
wynikające z wypalania traw. Zagrożenia
pożarowe w trakcie prac polowych
i w gospodarstwie rolnym. Bezpieczne Wakacje.
Zagrożenia jakie występują w pomieszczeniach
kuchni, kotłowni, sposoby gaszenia
poszczególnych pożarów. Czujka dymu i tlenku
węgla, zagrożenia podczas eksploatacji instalacji
ogrzewczych. Pierwsza pomoc, pragmatyka
służby w PSP, bezpieczny wypoczynek,
zagrożenia podczas prac w gospodarstwach
rolnych. Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach. Pokazy
sprzętu ratowniczego. Praca strażaka. Pierwsza
pomoc. Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu.
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Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Stop pożarom traw. Bezpieczne Zagadnienia mające na celu zmniejszenie liczby
wakacje.
pożarów traw oraz podniesienie świadomości
ludzi w zakresie zagrożeń związanych
z podpalaniem nieużytków rolnych.
Bezpieczne wakacje. Stop
Bezpieczne zasady ewakuacji i podręczny sprzęt
pożarom traw. Czujka na straży gaśniczy. Praca strażaka i jego rola w systemie
Twojego bezpieczeństwa. Kręci bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pożarowe
mnie bezpieczeństwo przez
w lasach. Bezpieczeństwo pożarowe w domu
cały rok.
i mieszkaniu. Pokazy ratownicze. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą i w lesie, korzystanie
z numerów alarmowych 998 i 112. Pierwsza
pomoc, zasady postępowania w przypadku
pożaru lub innego zagrożenia, zasady
powiadamiania służb ratunkowych, zagrożenia
płynące od pożarów traw. W ramach spotkania
przedstawiono: zasady zachowania
bezpieczeństwa na obszarach leśnych w trakcie
burzy oraz rozpalania ognisk w miejscach do
tego nie przeznaczonych na obszarach leśnych,
zagrożenia wynikające z korzystania
z niestrzeżonych kąpielisk, zasady zachowania się
podczas ewakuacji z obiektów użyteczności
publicznej. Bezpieczeństwo w szkole.
Bezpieczeństwo w domu. Zasady bezpiecznej
ewakuacji (podczas próbnych ewakuacji
w placówkach oświatowych). Bezpieczeństwo
podczas obozowisk, biwaków itp. Wypoczynek
nad wodą. Wypoczynek w górach.
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach. Próbna
ewakuacja. Jak spędzić bezpiecznie wakacje.
Zagrożenia i skutki jakie niesie za sobą wypalanie
traw. Gaśnice - rodzaje przeznaczenie. Czujka
dymu i tlenku węgla, czym jest tlenek węgla,
zagrożenia podczas eksploatacji instalacji
ogrzewczych. Zagrożenia pożarowe podczas
zbiorów płodów rolnych, zagrożenia związane
w wypalaniem traw, zagrożenia bezpieczeństwa
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Spotkanie w sali edukacyjnej Stop pożarom traw.
/ Ognik.
Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna +. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.

lasów. Pierwsza pomoc, zagrożenia podczas prac
w gospodarstwach rolnych. Zasady działania
czujki dymu. Pokaz sprzętu ratowniczego.
Bezpieczna ewakuacja z zakładu pracy, sposób
łączności liderów w trakcie zagrożenia oraz
przekazywanie informacji. Zapobieganie
pożarom, zagrożenia ze strony silnych wiatrów
i burzy. Zaznajomienie z podręcznym sprzętem
gaśniczym. Sytuacje związane z upałami,
Bezpieczne zachowanie się nad wodą.
Bezpieczne zabezpieczanie ognisk. Bezpieczne
zachowanie na obozie harcerskim. Porady
dotyczące wypoczynku nad wodą, w lesie czy na
wsi/mieście. Potencjalne zagrożenia pożarowe
spowodowane nieostrożnością/nieuwagą.
Alarmowanie służb ratowniczych.
Co zrobić jak zapali się las lub łąka?
43
Jak skutecznie zaalarmować służby ratownicze?
Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru
w domu lub w szkole? Co zrobić gdy zapali się na
kimś ubranie? Profilaktyka ochrony ppoż.?
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego dla szkół. Zagrożenia
związane z czadem. Zagrożenia związane
z pożarem traw. Bezpieczne zachowanie w domu
i poza nim. Praca strażaka, pierwsza pomoc,
zasady postępowania w przypadku pożaru
i innych zagrożeń, zasady powiadamiania służb
ratunkowych. Bezpieczny wypoczynek nad wodą
i w lesie, nie wypalajmy traw, korzystanie
z numerów alarmowych 998 i 112. Zasady
postępowania w przypadku pożaru lub innego
zagrożenia, zagrożenia płynące od pożarów traw.
Prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Czujka na
straży twojego bezpieczeństwa czad- źródła
powstawania, objawy zatrucia itp.
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Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).

Spotkanie z seniorami.

Spotkanie w Komendzie
Powiatowej Policji
w Zambrowie.

Stop pożarom traw. Bezpieczne Zagrożenia związane z pożarem traw, Bezpieczne 12
wakacje. Czujka na straży
wakacje oraz zapoznanie ze sprzętem
Twojego bezpieczeństwa.
i charakterystyką pracy strażaka. Przedstawiono
zagadnienia związane: z bezpiecznym
wypoczynkiem nad akwenami wodnymi,
udzielania pierwszej pomocy oraz przekazania
prawidłowego zgłoszenia do służb ratowniczych,
przedstawienie zagadnień związanych z pracą
strażaka oraz pokaz sprzętu i pojazdów
ratowniczo-gaśniczych. Czujka dymu i tlenku
węgla, czym jest tlenek węgla, zagrożenia
podczas eksploatacji instalacji ogrzewczych.
Zagrożenia pożarowe podczas zbiorów płodów
rolnych, zagrożenia związane w wypalaniem
traw, zagrożenia bezpieczeństwa lasów. Pierwsza
pomoc, pragmatyka służby w PSP, bezpieczny
wypoczynek, zagrożenia podczas prac
w gospodarstwach rolnych. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą. Bezpieczeństwo
pożarowe w lasach. Pokazy sprzętu
ratowniczego. Praca strażaka. Bezpieczeństwo
pożarowe w domu i mieszkaniu. Pierwsza
pomoc. Porady dotyczące wypoczynku nad
wodą, w lesie czy na wsi/mieście. Potencjalne
zagrożenia pożarowe spowodowane
nieostrożnością/nieuwagą. Alarmowanie służb
ratowniczych.
Czujka na straży Twojego
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu,
bezpieczeństwa.
pierwsza pomoc, wzywanie pomocy oraz zasady
prawidłowej ewakuacji. Praca strażaka i jego rola
w systemie bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
Rodzaje pożarów. Powstawanie tlenku węgla.
bezpieczeństwa.
Właściwości tlenku węgla. Objawy zatrucia
tlenkiem węgla. Działanie czujki. Ważność
przeglądów instalacji posiadanych w domach.
Alarmowanie służb ratunkowych.
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Inne.

POMORSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne
wakacje. Stop pożarom traw.

RAZEM
Bezpieczne wakacje. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom
traw.

Próbna ewakuacja Specjalistycznego
Psychiatrycznego SP ZOZ. Właściwości tlenku
węgla. Znajomość numerów alarmowych.
Bezpieczna ewakuacja z zakładu pracy, sposób
łączności liderów w trakcie zagrożenia oraz
przekazywanie informacji. Spotkanie w Klubie
Garnizonowym. Pokaz sprzętu ratowniczego.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach. Praca
strażaka.

Prelekcje na temat bezpiecznych wakacji.
Bezpieczeństwo nad wodą. Zachowanie się
podczas burz. Bezpieczna jazda rowerem. Pokazy
sprzętu pożarniczego i do udzielania pierwszej
pomocy. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Co zrobić w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia
ludzi, zwierząt i środowiska. Zagrożenia
w domach i mieszkaniach spowodowane
tlenkiem węgla. Zasady bezpiecznej ewakuacji.
Konsekwencje i niebezpieczeństwa
spowodowane wypalaniem traw. Statystyka
liczby pożarów (okresy/ miesiące największej
liczby pożarów). Przyczyny pożarów. Praca
strażaka. Prezentowanie działalności PSP. Walka
ze smogiem.
Bezpieczne wakacje. Czujka na Problematyka i zagadnienia z zakresu ochrony
straży Twojego
przeciwpożarowej. Współpraca służb.
bezpieczeństwa. Stop pożarom Przedstawienie działań ratowniczo-gaśniczych,
traw.
prewencyjnych oraz bieżącej działalności.
Bezpieczny powrót do szkoły. Przygotowanie do
sezonu letniego. Przygotowanie kąpielisk.
Bezpieczeństwo na kąpieliskach. Zagrożenie ze
strony sinic. Tydzień zrównoważonego
Transportu - promocja bezpieczeństwa na
drogach.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Bezpieczne wakacje. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom
traw.

Zasady zachowania się podczas pożaru i innego
zagrożenia. Zachowanie się podczas burz.
Bezpieczna jazda rowerem. Alarmowanie,
zgłaszanie zdarzeń na numer alarmowy.
Bezpieczeństwo w szkole, w domu, nad wodą,
w górach. Co zrobić w sytuacji zagrożenia
zdrowia, życia ludzi, zwierząt i środowiska.
Próbna ewakuacja połączona z pogadanką na
temat prawidłowego zachowania w sytuacji
wystąpienia zagrożenia. Pokazy sprzętu
pożarniczego i do udzielania pierwszej pomocy.
Bezpieczne zachowania w trakcie wakacji.
Zagrożenia w domach i mieszkaniach
spowodowane tlenkiem węgla. Zagrożenia
gazami pożarowymi, zasady ewakuacji, znaki
ewakuacyjne, użycie podręcznego sprzętu
gaśniczego. Konsekwencje i niebezpieczeństwa
spowodowane wypalaniem traw i nieużytków.
Spotkanie w sali edukacyjnej Bezpieczne wakacje. Czujka na Pogadanki w zakresie bezpieczeństwa
/ Ognik.
straży Twojego
(zagrożenia pożarowe w domu, podczas anomalii
bezpieczeństwa.
pogodowych - burze, wichury). Prawidłowe
zgłaszanie zdarzeń na numer alarmowy 998.
Spotkanie w jednostce
Bezpieczne wakacje. Czujka na Zasady zachowania się podczas pożaru i innego
organizacyjnej PSP (w której straży Twojego
zagrożenia. Alarmowanie, prawidłowe zgłaszanie
nie ma Ognika).
bezpieczeństwa. Stop pożarom zdarzeń na numer alarmowy. Bezpieczna
traw.
ewakuacja. Bezpieczeństwo nad wodą. Pokazy
sprzętu pożarniczego. Informacje dotyczące
zagrożeń podczas drogi do i ze szkoły.
Bezpieczeństwo na drodze, na wodzie, na
wycieczkach, w lesie. Bezpieczne zachowania
dzieci i młodzieży w trakcie przerwy wakacyjnej.
Zagrożenia w domach i mieszkaniach
spowodowane tlenkiem węgla. Działanie
i obsługa czujki CO. Zagrożenia wynikające
z niesprawnej instalacji wentylacji.
Konsekwencje i niebezpieczeństwa
spowodowane wypalaniem traw.
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Publikacje, Festyny, Zawody
MDP, Imprezy plenerowe,
Marsze Na Orientacje MDP,
Spotkania w obiektach
usługowo-handlowych
z pracownikami
i pozorantami.

ŚLĄSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.
Miejskie i Powiatowe
zawody OSP MDP.

Spotkanie z władzami
samorządowymi. Festiwal
Dobrej Energii.

Bezpieczne wakacje. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom
traw.

Informacje dotyczące bezpiecznych zachowań
dzieci i młodzieży w trakcie wakacji. Informacje
dotyczące stanu kąpielisk. Bezpieczeństwo
w szkole, w domu, na drodze, nad wodą, na
wycieczkach, w lesie. Co zrobić w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia ludzi, zwierząt
i środowiska. Konsekwencje i niebezpieczeństwa
spowodowane wypalaniem traw. Czujka
w domu. Zagrożenia gazami pożarowymi, zasady
ewakuacji, znaki ewakuacyjne, użycie sprzętu
gaśniczego. Ewakuacje na obiektach połączone
z pogadanką na temat zachowania w sytuacji
wystąpienia zagrożenia. Szkolenia dla
organizatorów wypoczynku (Obozy harcerskie).

46

3282

1282

RAZEM
Bezpieczne wakacje, Kręci mnie Koalicja na rzecz bezpieczeństwa. Spotkanie ze
bezpieczeństwo.
strażakiem Samem. Droga pożarowa drogą życia.
Pokaz sprzętu osobistego strażaka, pokaz
samochodów ratowniczo-gaśniczych. Bezpieczny
wypoczynek, zachowanie bezpieczeństwa
podczas podróży, pierwsza pomoc, rozpalanie
ognisk w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży
na akwenach wodnych. Bezpieczeństwo
pożarowe terenów leśnych oraz obozów,
szczególnie w czasie anomalii pogodowych.
Zmiana złych nawyków w sposobie parkowania
aut, które blokują swobodny przejazd pojazdów
służb ratowniczych.
Bezpieczne wakacje.
Pogadanka z pracownikami samorządowymi dot.
zasad bezpieczeństwa, o zagrożeniu
powodziowym na terenie powiatów.
Wystąpienia na sesjach w urzędach administracji
publicznej dotyczące ogólnego bezpieczeństwa
i porządku publicznego, pokazy sprzętu.
Spotkanie dotyczące tematyki bezpiecznych
wakacji i organizacji czasu dzieci i młodzieży.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych. Spotkania
informacyjne z dyrektorami
szkół.

Bezpieczne wakacje oraz Stop
pożarom traw, Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą,
Czad i ogień obudź czujność.

Spotkanie w sali edukacyjnej
/ Ognik. Zajęcia i tematyka
zaplanowana przez sale
edukacyjne.
Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straż Twojego
bezpieczeństwa,
Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z seniorami.

Bezpieczne wakacje, Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa.

Zagrożenia związane z wypoczynkiem dzieci
i młodzieży, bezpieczeństwem pożarowym.
Zapoznanie ze specyfikacją pracy strażaka,
zagrożeniami związanymi z udziałem w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Edukacja dzieci
z podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym
oraz w sytuacjach zagrożenia. Pogadanka dla
nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, ewakuacji oraz bezpiecznych zachowań
w sytuacjach zagrożenia. Bezpieczeństwo
podczas wypoczynku na obozach, pokazy:
sprzętu, kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Poznanie zakresu służby strażaków
w Państwowej Straży Pożarnej, edukacja dzieci
z podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wycieczki dzieci i młodzieży do straży, pokazy
sprzętu, wyposażenia strażaka, prezentacja
sposobu i warunków codziennego życia strażaka
na służbie, bezpieczeństwo w szkole i na
wakacjach. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić
podczas wypoczynku, jak zachowywać się nad
wodą i w lesie, sposoby udzielania pierwszej
pomocy, jak wygląda praca strażaka, omówienie
sprzętu będącego na wyposażeniu JRG,
omówienie zasad bezpieczeństwa w życiu
codziennym, jak i zachowania podczas pożarów.
Edukacja z podstaw ochrony przeciwpożarowej,
nauka bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym oraz w sytuacjach zagrożenia.
Prelekcje na temat udzielania pierwszej pomocy
przed medycznej, alarmowania i informowania
służb bezpieczeństwa o zdarzeniach,
bezpieczeństwo nad wodą i w lasach oraz
o bezpieczeństwie w domach, szkołach itp.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Stop pożarom traw.

Bezpieczne wakacje.
Inne. Nadzór nad
prowadzeniem bezpiecznej
ewakuacji. Europejski
Tydzień Zrównoważonego
Rozwoju. Obozy harcerskie.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Spotkanie w szkołach i
innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Strona internetowa komendy, plakaty, audycje
radiowe, telewizyjne zamieszczanie informacji
prasowych. Zagrożenia latem, zatrucia tlenkiem
węgla. Informacja do TVP Katowice.
Audycje radiowe, telewizyjne zamieszczanie
informacji prasowych. Zagrożenie pożarowe.
Wypalania traw. Informacje udzielane mediom.
Audycje radiowe, telewizyjne zamieszczanie
informacji prasowych.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu, w szkole,
pożary traw, tlenek węgla. Bezpieczeństwo nad
wodą, pierwsza pomoc, zgłoszenia na numer
alarmowy 112. Poznanie zakresu służby
strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,
edukacja z podstaw ochrony przeciwpożarowej,
nauka bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym, podstawy kwalifikowanej pierwszej
pomocy, zasady próbnej ewakuacji, pokaz
samochodu i wyposażenie PSP, numery
alarmowe. Promowanie publicznych środków
transportu i bezpieczeństwa na drogach.

RAZEM
Stop pożarom traw, Bezpieczne Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania
wakacje, Czujka na straży
podczas wypoczynku nad wodą, prezentacja
Twojego bezpieczeństwa.
sprzętu, zagrożenia powstające m.in. podczas
wypalania pozostałości roślinnych na
nieużytkach rolnych. Zagrożenia związane z CO.
Stop pożarom traw, Czujka na Spotkanie z władzami samorządowymi:
straży Twojego
omówione zostały zagrożenia powstające m.in.
bezpieczeństwa.
podczas wypalania pozostałości roślinnych na
nieużytkach rolnych, zagrożenia związane
z tlenkiem węgla.
Bezpieczne wakacje. Stop
Spotkania w szkołach i innych placówkach
pożarom traw.
oświatowych oraz wypoczynkowych:
promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku
zagrożenia powstające min. podczas wypalania
pozostałości roślinnych na nieużytkach rolnych.
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Spotkanie w sali edukacyjnej Bezpieczne wakacje. Czujka na
/ Ognik.
straży Twojego
bezpieczeństwa.
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724
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Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
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Spotkanie z seniorami.

Kampanie informacyjne.
Inne.
WARMIŃSKOMAZURSKIE

Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z władzami
samorządowymi.

Spotkania w Sali 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 informatycznych.
Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
Bezpieczne wakacje. Czujka na Wizyty w Komendzie Powiatowej PSP.
straży Twojego
Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania
bezpieczeństwa. Stop pożarom się podczas wypoczynku nad wodą oraz
traw.
prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia
życia. Prezentacja sprzętu ratowniczo gaśniczego. Zagrożenia związane z tlenkiem
węgla. Zagrożenia związane z wypalaniem traw.
Stop pożarom traw, Czujka na Spotkanie z seniorami : omówione zostały
straży Twojego
zagrożenia powstające m.in. podczas wypalania
bezpieczeństwa.
pozostałości roślinnych na nieużytkach rolnych.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Bezpieczne wakacje.
RAZEM
Bezpieczne wakacje. Stop
pożarom traw. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą. Czujka
na straży twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok.
Bezpieczne wakacje. Stop
pożarom traw. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą. Czujka
na straży twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom
traw. Kręci mnie
bezpieczeństwo. Komisja
bezpieczeństwa.

„Mundurowi dla Kingi”- pokazy sprzętu,
zagrożenia występujące podczas pożaru; „Pokazy
sprzętu strażackiego w stadninie koni”- pokazy
sprzętu, udzielanie KPP; „Jarmark św. Jakuba”pokazy sprzętu, zagrożenia występujące na
powiecie, wywiad w TVP Info.
Zasady funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej
Brygady Odwodowej; prowadzenie operacyjnego
rozpoznania obiektów i terenów stwarzających
potencjalnie największe zagrożenie; stan
bezpieczeństwa na terenie powiatu podczas
sezonu turystycznego; bezpieczne wakacje.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkania z seniorami.

Kampanie informacyjne.

Inne.

WIELKOPOLSKIE

Bezpieczne wakacje na obozie
harcerskim. Bezpieczne
wakacje. Bezpieczeństwo
dzieci. Stop pożarom traw
Bezpieczny wypoczynek nad
wodą. Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa. Stop pożarom
traw i pozostałościom
pożniwnym. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok
Akcja informacyjno edukacyjna.
Bezpieczne wakacje. Działania
informacyjno-edukacyjne
,,Otwarta strażnica".
Stop pożarom traw. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa.

Ewakuacja i przeprowadzano pogadanki na
temat bezpiecznych zachowań podczas trwania
obozów; zasady bezpiecznego zachowania
podczas wakacji; zasady bezpiecznego
zachowania podczas trwającego roku szkolnego;
pokazy sprzętu pożarniczego; prezentacja
wozów bojowych, pokazy sprzętu, popularyzacja
zagadnień ochrony ppoż. podczas zawodów OSP
i MDP, popularyzacja zasad bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacji, nad wodą i w lesie,
zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
Zwiedzanie strażnic; pokazy sprzętu
pożarniczego; przedstawienie roli strażaka,
omówienie zasad działania PSP oraz OSP.
Bezpieczeństwo pożarowe w lesie; zasady
zachowania w przypadku pożaru; alarmowanie i
udzielanie pierwszej pomocy; bezpieczeństwo
pożarowe, rodzaje pożarów; CO i jego
właściwości, objawy zatrucia; działanie czujki.
*Działania informacyjnoPrelekcje na temat bezpiecznego spędzania
edukacyjna ,,Bezpieczny Obóz". aktywnego wypoczynku, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, ratownictwa medycznego,
zasad zachowania się na szlakach
komunikacyjnych; nauka obsługi gaśnicy.
,,Nie straszna mi gaśnica",
Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
,,Piknik bezpieczeństwa"
z użyciem fantomu przewidziane dla strażaków
ochotników oraz osób postronnych.
RAZEM
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z władzami
samorządowymi.
Spotkanie w szkołach
Kręci mnie bezpieczeństwo.
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo.
/ Ognik.
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ZACHODNIOPOMORSKIE

Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP (w której
nie ma Ognika).
Spotkanie z seniorami.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
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Spotkanie w jednostce
organizacyjnej PSP.
Spotkanie z harcerzami.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
RAZEM
Bezpieczne wakacje. Zawód
Strażak
Bezpieczne wakacje.

Bezpieczeństwo w domu, omówienie numerów
alarmowych. Wizyta przedszkolaków.
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji. Prelekcja
w zakresie bezpieczeństwa na obozach
i bezpiecznego zachowania się podczas zagrożeń
wywołanych anomaliami pogodowymi.
Czujka na straży Twojego
Happening bezpieczeństwa (pierwsza pomoc,
bezpieczeństwa.
tlenek węgla, odblaski). Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Manewry ratownicze. Zawody.
Bezpieczne wakacje.
Zachowaniu się podczas wypadku drogowego,
prawidłowe powiadamianie służb ratowniczych
oraz pomoc osobom poszkodowanym.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa nad wodą.
Zachowanie się w czasie wakacji.
Kreci mnie Bezpieczeństwo.
Kręci Mnie Bezpieczeństwo’’- prawidłowe
zachowanie w przypadku wystąpienia
zagrożenia, pokazy podczas imprezy.
Stop pożarom traw.
Dni otwartych strażnic, wizyta przedszkolaków.
Bezpieczeństwo pożarowe.
Sprawdzenie warunków i
Nadzór nad przebiegiem próbnej ewakuacji
organizacji ewakuacji z
z obiektów szkolnych oraz omówienie zasad
obiektów szkolnych, Kręci mnie prawidłowego poruszania się w czasie alarmu.
bezpieczeństwo.
Pogadanki dot. podręcznego sprzętu gaśniczego.
Kręci mnie bezpieczeństwo
Zapoznanie się z pracą strażaka, wyposażeniem
przez cały rok szkolny.
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Możliwość
wejścia do pojazdów oraz przymierzenie
ekwipunku osobistego. Przeprowadzono
pogadankę na temat bezpiecznych zachowań.
Omówiono zasady bezpieczeństwa oraz
zachowania się w przypadku zagrożenia.
Praktyczne ćwiczenie dotyczące zgłaszania
niebezpieczeństwa na numer alarmowy.
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Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkania w szkołach.

Inne

SGSP

Wizyta praktykantów
z MSWiA (JRG SGSP).
Wizyta druhów z OSP (JRG
SGSP).
Wizyta wycieczki Letniej
Akademii MSWiA (JRG
SGSP).

Bezpieczne wakacje.
Bezpieczna woda. Stop
pożarom traw.
RAZEM
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Bezpieczne wakacje.

Wizyta dzieci z półkolonii
(JRG SGSP).
Wizyta Przedszkola nr 130
w Warszawie (JRG SGSP).
Wizyta finalistów konkursu
kalendarzowego PSP (JRG
SGSP).
Święto pogody z okazji 100lecia IMGW-PIB (JRG SGSP).
Spotkanie w szkołach
Bezpieczne wakacje.
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali edukacyjnej Bezpieczne wakacje.
/ Ognik.
Udział w wydarzeniach i
piknikach.

Bezpieczne wakacje.

Powiatowy Piknik Rodzinny, Powiatowe Zawody
OSP, festyny, parafiady.

Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Bezpieczeństwo w domu szkole/przedszkolu,
bezpieczeństwo w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje. Zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym JRG SGSP oraz pracą strażaka.
Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP
oraz specyfiką pracy strażaka.
Pokazy sprzętu specjalistycznego JRG SGSP oraz
propagowanie ochrony przeciwpożarowej.
Bezpieczeństwo w domu szkole/przedszkolu,
bezpieczeństwo w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo w domu szkole/przedszkolu,
bezpieczeństwo w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje.
Bezpieczeństwo w domu szkole/przedszkolu,
bezpieczeństwo w domu, bezpiecznie na drodze,
bezpieczne wakacje.

456752 281296

