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

Rodzaj
przedsięwzięcia
Spotkanie
z mieszkańcami.
Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

Liczba
Kampania

Tematyka

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo.
Bezpieczne ferie. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Bezpieczne ferie. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo.
Spotkanie
Bezpieczne ferie. Czujka na
w jednostce org. PSP straży Twojego
(w której nie ma
bezpieczeństwa. Kręci mnie
Ognika).
bezpieczeństwo.
Spotkanie
"Bezpieczna przestrzeń
z seniorami.
publiczna - bezpieczni
ludzie".
Kampanie
Bezpieczne ferie. Czujka na
informacyjne.
straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo.

RAZEM

(zagadnienia poruszane na spotkaniach)
Pokazy połączone z instruktażami udzielania pierwszej pomocy.
Omawiano kwestie bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami
domowymi, a także rodzaje i zasady działania czujek.
Omówienie z władzami na podst. danych statystycznych zagrożeń
pożarowych i innych oraz możliwości wzmocnienia systemu
bezpieczeństwa ludności. Udział w sesjach Rad Gminnych, Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Spotkania z duhami OSP
nt. bezpieczeństwa w powiatach i gminach.
Ewakuacja w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich,
podejmowano problematykę pożarów w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych. Odwołując się do konkretnych zdarzeń, instruowano
o właściwych zachowaniach w sytuacjach różnorodnych zagrożeń.
Omawiano zagrożenia skutkujące powstaniem pożarów
w mieszkaniach, a także zatruciem tlenkiem węgla. Postępowanie
w celu usunięcia zagrożeń, alarmowanie służb.
Pogadanki nt. ochrony przeciwpożarowej, właściwych zachowań
w sytuacjach różnych zagrożeń, połączone z pokazami sprzętu
strażackiego i informacjami nt. zawodu strażaka.
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Omawiano kwestie bezpiecznego użytkowania urządzeń
w mieszkaniach, alarmowanie służb rat. i udzielania pierwszej pomocy.
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Przy okazji uroczystości przekazywania sprzętu ratowniczego dla OSP
Radwanice, przekazano młodzieży informacje nt. ochrony p.poż. oraz
bezpiecznego użytkowania instalacji grzewczych oraz monitorowania
czujek gazu i węgla. Rozdawano ulotki: "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa". Wywiady dla radia "WAWA". Wymiana info.
z policjantami, kominiarzami nt. współpracy dot. bezpieczeństwa.
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KUJAWSKO POMORSKIE Spotkanie
z mieszkańcami.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

"Czujka na straży Twojego
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku oraz nad wodą; przewóz osób po
bezpieczeństwa!",
jeziorze; bezpieczeństwo w pracy, w domu; bezpieczeństwo
"Kręci mnie bezpieczeństwo". w rolnictwie; bezpieczne gospodarstwo; zachowanie w sytuacjach
niebezpiecznych; ogólne zasady z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
zasady ewakuacji - bezpieczeństwo podczas próbnej ewakuacji;
prawidłowe zachowania bezpieczeństwa podczas zdarzeń
wymagających ewakuacji osób z obiektu, współpracy ze służbami
ratowniczymi; pierwsza pomoc - pokazy sprzętu, szkolenia; prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych; powiadamianie służb
ratowniczych; prewencja społeczna dotycząca bezpieczeństwa
i kampanii antysmogowej; bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń
grzewczych w sezonie zimowym; zasady używania czujek; zagrożenia
związane z pożarami i tlenkiem węgla w sezonie grzewczym; porady
związane z doborem czujek i ich montażem; zagrożenia związane
z urządzeniami mogącymi wytwarzać tlenek węgla; zasada działania
czujek dymu i tlenku węgla; korzyści wynikające z montażu czujki CO
i czujki dymu; przyczyny zatrucia czadem i sposoby ich zapobiegania.
"Czujka na straży Twojego
Tlenek węgla - zagrożenia związane z okresem grzewczym; okresowy
bezpieczeństwa!";
sprawdzian organizacji oraz warunków ewakuacji; szkolenie
Kalendarze.
z kwalifikowanej pierwszej pomocy; popularyzacja zagadnień szeroko
rozumianej ochrony przeciwpożarowej; zawód strażaka; pierwsza
pomoc przedmedyczna; bezpieczeństwo pożarowe w budynkach
mieszkalnych i szkołach; zasady montażu czujek.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

"Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!",
Kalendarze
"STOP pożarom traw",
"Bezpieczne ferie",
"Bezpieczne wakacje",
"Kręci mnie bezpieczeństwo".

Bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych oraz wakacji;
bezpieczne zachowanie na lodzie; zasady bezpiecznej ewakuacji;
zachowanie podczas drogi do i ze szkoły; zagrożenia związane
z wypalaniem traw; bezpieczeństwo w ruchu drogowym; bezpieczne
poruszanie się po szlakach komunikacyjnych; zasady bezpieczeństwa
w szkole i w domu, w drodze do szkoły i ze szkoły, na ulicy; bezpieczna
szkoła; bezpieczeństwo w domu; bezpieczeństwo podczas ferii;
przyczyny zatrucia czadem i sposoby ich zapobiegania; zagrożenia
wynikające z odpalania fajerwerków w okresie sylwestrowonoworocznym; intencja przekazywania kalendarzy PSP do szkół;
konkursy kalendarzowe; symulator zagrożeń - czujka; zasady
montowania czujek; prezentacja czujek tlenku węgla oraz gaśnic
domowych; ogólne zasady użycia podręcznego sprzętu pożarniczego
i urządzeń przeciwpożarowych; ogólne zasady z zakresu
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej; zagadnienia
prewencji społecznej dotyczącej bezpieczeństwa i kampanii
antysmogowej; zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem
ratowniczym i ewakuacją w przypadku powstania zagrożenia życia
i zdrowia; zagrożenia związane z pożarem w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych; zasady używania czujek; zagrożenie tlenkiem węgla;
zagrożenia związane z pożarami i tlenkiem węgla w sezonie grzewczym;
prawidłowe zachowania podczas zagrożenia i ewakuacji; zachowanie
podczas ewentualnych zdarzeń; zaprezentowanie zagrożenia
z wykorzystaniem mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych;
ewakuacja szkoły; zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w budynku; okresowy sprawdzian organizacji
oraz warunków ewakuacji szkół; zachęcanie dzieci do wzięcia udziału
w konkursach kalendarzowych; pokaz z użyciem mobilnego symulatora
zagrożeń pożarowych; współpraca ze służbami ratowniczymi; specyfika
pracy strażaka; prawidłowe używanie numerów alarmowych; zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; zasady udzielania
pierwszej pomocy medycznej; pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
pojazdów pożarniczych, umundurowania; możliwości wystąpienia
zagrożeń pożarowych - wystąpienia czadu w pomieszczeniach; gdzie
stosować czujkę; informacje o konserwacji przewodów kominowych;
prezentacja symulatora pożarowego w postaci mobilnej makiety domku
jednorodzinnego.
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Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

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

Spotkanie
z seniorami.

"Bezpieczne wakacje",
"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".

Numery alarmowe, prawidłowe alarmowanie; zagrożenia związane
z urządzeniami mogącymi wytwarzać CO; pożary w mieszkaniach główne przyczyny powstawania pożarów; kontrola gorących drzwi
i obserwacja pożaru; zagrożenie pożarowe w lesie; niebezpieczeństwa
przy wypalaniu traw; bezpieczeństwo pożarowe w budynkach
mieszkalnych i w szkołach; bezpieczne zachowania na lodzie;
bezpieczeństwo w ruchu drogowym; bezpieczne poruszanie się po
szlakach komunikacyjnych; utrwalenie znajomości znaków
ostrzegawczych i informacyjnych; pierwsza pomoc; bezpieczeństwo
podczas wypoczynku, nad wodą, na biwaku; promowanie bezpiecznej
zabawy; prawidłowa ewakuacja; bezpieczne zachowanie w drodze do
szkoły i do domu; zasady tworzenia korytarza życia; zasady użytkowania
i działania czujek dymu i CO; używania czujek - gdzie i jak montować
czujki; zapoznanie z pracą w Stanowisku Kierowania KP/M; odsłuchanie
autentycznych zgłoszeń na telefon alarmowy; jazda do pozorowanego
pożaru oraz działania gaśnicze; pokazy pojazdów pożarniczych,
umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego; pokaz z użyciem
mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.
"Czujka na straży Twojego
Bezpieczna szkoła; bezpieczeństwo pożarowe; numery alarmowe;
bezpieczeństwa",
bezpieczeństwo w domu, w szkole, w przedszkolu; bezpieczne
"Bezpieczne wakacje",
zachowanie podczas wakacji; zagadnienia z zakresu ochrony
"Kręci mnie bezpieczeństwo", przeciwpożarowej; zagadnienia prewencji społecznej dotyczącej
"W kolejce po życie".
bezpieczeństwa i kampanii antysmogowej; ochrona przeciwpożarowa;
zawód strażaka - specyfika pracy strażaka, zagrożenia związane
z pracą strażaka; zasady przebywania nad wodą; zagrożenia związane
z tlenkiem węgla i trwającym sezonem grzewczym pokaz inteligentnego
modelu budynku jednorodzinnego; używanie numerów alarmowych
i powiadamianie służb ratunkowych; pokazy sprzętu ratowniczogaśniczego; prezentacja sprzętu pożarniczego i wozów strażackich;
zwiedzanie komendy; wizyty członków MDP.
"Kręci mnie bezpieczeństwo", Bezpieczeństwo pożarowe; bezpieczeństwo w domu; przyczyny zatrucia
"Czujka na straży Twojego
czadem i sposoby jego unikania; specyfika pracy strażaka; zasady
bezpieczeństwa!".
udzielania pierwszej pomocy; "Dzień Seniora" - prezentacja czujki;
zasady używania podręcznego sprzętu pożarniczego i urządzeń
wykrywających tlenek węgla oraz dym; zastosowanie oraz montaż
czujników czadu; numery alarmowe; sposoby powiadamiania służb
ratowniczych; bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń grzewczych
w sezonie zimowym; czujka na wyposażeniu każdego domu; zagrożenia
związane z urządzeniami mogącymi wytwarzać tlenek węgla; zagrożenia
związane z okresem grzewczym; zasady działania czujek dymu i tlenku
węgla; możliwości wystąpienia zagrożeń pożarowych - wystąpienia
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czadu w pomieszczeniach; jak stosować czujkę, postępowanie w razie
alarmowania przez urządzenie; "Dzień Seniora" w ZUS.
Kampanie
informacyjne.

LUBELSKIE

"Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!"

Konferencja "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!"; zasady
bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych, dotykając
spraw kominiarskich zagrożeń, jakie niesie tlenek węgla.
Inne. Próbne
"Kręci mnie bezpieczeństwo", Próbna ewakuacja; okresowy sprawdzian organizacji oraz warunków
ewakuacje
"Bezpieczne ferie";
próbnej ewakuacji; zagrożenia związane z sezonem grzewczym w szkołach i
"Czujka na straży Twojego
przepisy oraz wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas
Starostwach
bezpieczeństwa",
codziennej eksploatacji budynków; zasady używania i montowania
Powiatowych;
"Bezpieczeństwo
czujek; bezpieczne zachowania na lodzie; bezpieczne poruszanie się po
współpraca przy
w ruchu drogowym",
szlakach komunikacyjnych; bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do
organizacji
"Kalendarze".
domu; bezpieczeństwo pożarowe w zakładach pracy i obiektach
Okręgowych
użyteczności publicznej oraz możliwość ewakuacji; ochrona
Eliminacji Olimpiady
przeciwpożarowa, bezpieczeństwo pożarowe oraz prawidłowe
Wiedzy o Bezp.
zachowanie się podczas ewakuacji; specyfika działania służb
i Obronności;
ratowniczych; przedstawienie ofert podjęcia pracy / służby;
Program
propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności; prezentacja
propagandowy w TV
mniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu PSP; prezentacja pracy
SM spotkanie z kadrą
strażaka; pokaz pojazdów i sprzętu strażackiego; zasady udzielania
oraz wychowankami
pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED
domu dziecka.
i fantomu; prawidłowe używanie numerów alarmowych.
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RAZEM
Spotkanie
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, fajerwerki i lampiony,
z mieszkańcami.
bezpieczeństwa. Bezpieczne bezpieczeństwo podczas burz i nawałnic, bezpieczeństwo pożarowe
ferie zimowe.
w lasach, bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku,
bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach, zawód strażaka.
Spotkanie
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, fajerwerki i lampiony,
z władzami
bezpieczeństwa. Bezpieczne bezpieczeństwo podczas burz i nawałnic, bezpieczeństwo pożarowe
samorządowymi.
ferie zimowe.
w lasach, podczas zimowego wypoczynku, na zamarzniętych akwenach,
omówienie potrzeb szkoleniowych i zakupów sprzętu.
Spotkanie w szkołach Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, bezpieczeństwo podczas
i innych placówkach bezpieczeństwa. Bezpieczne zimowego wypoczynku, fajerwerki i lampiony, bezpieczeństwo na
oświatowych oraz
ferie zimowe.
zamarzniętych akwenach, bezpieczeństwo podczas burz i nawałnic,
wypoczynkowych.
bezpieczeństwo pożarowe w lasach, bezpieczeństwo w szkole, numer
alarmowy.
Spotkanie w sali
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z CO, bezpieczeństwo podczas zimowego
edukacyjnej / Ognik. bezpieczeństwa. Bezpieczne wypoczynku, podczas burz i nawałnic, bezpieczeństwo pożarowe
ferie zimowe.
w lasach, bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach, fajerwerki
i lampiony.
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Spotkanie
w jednostce org. PSP
(w której nie ma
Ognika).
Spotkanie
z seniorami.
Kampanie
informacyjne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne
ferie zimowe.

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla i pożarami w sezonie grzewczym,
bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku, bezpieczeństwo na
zamarzniętych akwenach, bezpieczeństwo podczas burz i nawałnic,
bezpieczeństwo pożarowe w lasach, pokazy sprzętu.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla i pożarami w sezonie grzewczym.
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Zagrożenia związane z CO i pożarami w sezonie grzewczym, bezp.
podczas zimowego wypoczynku, podczas burz i nawałnic, na
zamarzniętych akwenach, bezpieczeństwo pożarowe w lasach.
Zasady ewakuacji.
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Bezpieczne ferie zimowe.

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku.
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Bezpieczeństwo podczas
zimowego wypoczynku.

Zasady zachowania podczas burz i nawałnic. Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Zagrożenia życia ludzi w budynkach. Odbiory
obiektów.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne
ferie zimowe.

Próbne ewakuacje.
Spotkanie służb
i straży.
Informacje
opublikowane
w mediach
LUBUSKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.
Spotkanie
z władzami
samorządowymi.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych i wyp.
Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

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

RAZEM
Bezpieczne ferie, czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Bezpieczne ferie, czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, bezpieczne
ferie.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, bezpieczne
ferie.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

RAZEM

Bezpieczne zachowania podczas świąt Bożego Narodzenia, ferii
zimowych. Zagrożenia związane z fajerwerkami, zachowania
w przypadku zagrożenia.
Propagowanie montowania czujek w budynkach mieszkalnych,
okresowa kontrola przewodów kominowych, przygotowania do sezony
grzewczego i do okresu zimowego.
Bezpieczne zachowania podczas świąt Bożego Narodzenia, ferii
zimowych. Zagrożenia związane z fajerwerkami, zachowania
w przypadku zagrożenia. Przedstawienie zawodu strażaka.
Zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach
i domach jednorodzinnych, sposoby zapobiegania tym pożarom,
konsekwencje związane z zatruciem tlenkiem węgla, zgłaszanie
zdarzenia o charterze alarmowym, pierwsza pomoc przedmedyczna.
Zapoznanie uczniów z zawodem strażaka, propagowanie bezpiecznych
zachowań w przypadku zagrożeń.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe.
Zachowania w przypadku zagrożenia. Zagrożenia związane
z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych, sposoby zapobiegania tym pożarom, konsekwencje
związane z zatruciem tlenkiem węgla, zgłaszanie zdarzenia
o charakterze alarmowym, pierwsza pomoc przedmedyczna.

ŁÓDZKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, Czad
i Ogień. Obudź czujność.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Zasady bezpiecznych zachowań podczas wakacji oraz spędzania
wolnego czasu, bezpieczeństwo nad wodą, pożary traw, pierwsza
pomoc.
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11004

20289

Zagrożenia pożarowe w okresie letnim, profilaktyka przeciwpożarowa,
zasady bezpieczeństwa pożarowego.
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0

256

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, Czad
i Ogień. Obudź czujność.

Zasady bezpiecznych zachowań podczas wakacji oraz spędzania
wolnego czasu, bezpieczeństwo nad wodą, zapoznanie ze sprzętem
ratowniczym, przybliżenie specyfiki służby strażaków, zagrożenia
pożarowe w okresie letnim, przypomnienie zasad bezpieczeństwa na
obozach pod namiotami.
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimą. Zasady postępowania
podczas pożaru w domu i szkole, numery alarmowe. Pierwsza Pomoc.
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120

Zasady bezpiecznych zachowań podczas zimy, bezpieczne ferie,
zapoznanie ze sprzętem ratowniczym, przybliżenie specyfiki służby
strażaków.
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1959

697

Profilaktyka p.poż., pierwsza pomoc, Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
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1

8

19

15

1300

600

1

8

19

1

90

110

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

2

0

105

Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa podczas Memoriału
Piłkarskiego im. Piotra Siemińskiego. Zasady udzielania pierwszej
pomocy podczas szkolenia rezerw żołnierzy wojska oraz w Starostwie
Powiatowym.

3

1

88

Zasady postępowania
podczas pożaru w domu
i szkole, numery alarmowe.
Otwarte strażnice.

Spotkanie
w jednostce org. PSP
(w której nie ma
Ognika).
Spotkanie
Czujka na straży Twojego
z seniorami.
bezpieczeństwa.

RAZEM
MAŁOPOLSKIE

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

Bezpieczeństwo i ochrona ppoż., pokazy sprzętu.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Zasady bezpiecznych
zachowań.

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

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Pokazy sprawności bojowej
OSP.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkanie
z mieszkańcami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Zagrożenia związane z CO. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Prezentacja sprzętu medycznego. Prezentacja czujników CO i dymu.
Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Sposoby zachowania się
podczas wystąpienia zagrożenia pożarem (w tym próbna ewakuacja),
sposoby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz właściwe
użytkowanie urządzeń pod napięciem.
Zagrożenia związane z CO. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Prezentacja sprzętu medycznego. Prezentacja czujników CO i dymu.
Postępowanie podczas pożarów.

Spotkanie
z mieszkańcami.

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

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

1

40

20

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla i zagrożenia pożarowe.
Prezentacja czujników tlenku węgla i dymu. Omówienie przepisów dot.
kontroli okresowych stanu technicznego budynków, instalacji
użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych.
Sesja Rady Powiat, Spotkanie Przygotowanie się do sezonu letniego - zapewnienie odpowiedniego
Powiatowego Zespołu
stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu (imprezy masowe,
Zarządzania Kryzysowego.
wypoczynek dzieci i młodzieży).
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Program edukacyjny Bezpieczny KRAKÓW. Program edukacyjny
"Bezpieczny Powiat Krakowski".
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Kręci mnie bezpieczeństwo.
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4
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15

12

1600

93

39

174

2791

121

18629

1561

"Czad i ogień obudź
czujność". Kręci mnie
bezpieczeństwo.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

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

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Akcja kalendarzowa.
Bezpieczeństwo podczas
drogi do szkoły.
Kalendarze.
"Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa", ewakuacja
szkoły.

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas pobytu w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach, prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego.

Bezpieczeństwo w budynkach administracyjnych, zasady i konieczności
przestrzegania przepisów ppoż. Stan bezpieczeństwa pożarowego
i powodziowego na terenie gminy.
Posiedzenie wspólnej komisji ds. bezpieczeństwa dla miasta Nowego
Sącza i powiatu nowosądeckiego. Posiedzenia Powiatowego
i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Udział w Radzie Gminy.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla i zagrożenia pożarowe.
Prezentacja czujników tlenku węgla i dymu. Omówienie przepisów dot.
kontroli okresowych stanu technicznego budynków, instalacji
użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych.
Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poświęcone
bezpieczeństwu na drogach.
Sesje rad gminy i powiatu, spotkanie z wójtami, burmistrzami powiatu
myślenickiego.
Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Zagrożenia związane
z tlenkiem węgla podczas zarządów gminnych i powiatowych OSP oraz
spotkania dot. zimowego utrzymania dróg.
Praca strażaka, numery alarmowe, bezpieczeństwo zimą, stosowanie
odblasków, bezpieczne fajerwerki.
Bezpieczeństwo i ochrona ppoż., pierwsza pomoc. BHP podczas
dogrzewania budynków.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, zagrożenia nad wodą
w zimie.
Prelekcje na temat bezpieczeństwa.

Spotkanie w szkołach Kalendarze. Czujka na straży
i innych placówkach Twojego bezpieczeństwa.
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Zagrożenia ze strony CO, sposoby zapobiegania zatruciu czadem,
postępowanie w przypadku obecności CO w budynku, pierwsza pomoc
w przypadku zaczadzenia, propagacja czujników CO i dymu, zagrożenia
pożarowe związane z dogrzewaniem pomieszczeń, zapobieganie
pożarom, zagrożenia ze strony nawisów lodowych i śnieżnych na
dachach budynków oraz zamarzniętych akwenów wodnych.

62

2612

208

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.
Zasady bezpiecznych
zachowań.

Ogólne zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zasady
zachowania się w przypadku zauważenia pożaru, zasady użycia gaśnic,
zasady bezpiecznej ewakuacji.
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676

74

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Ogólne zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa, profilaktyka
przeciwpożarowa, w tym pokazy sprzętu i technik ratowniczych
(podczas próbnych ewakuacji).

4

215

31

Sprzęt strażacki, praca strażaka, działalność ratownicza realizowana
przez PSP, bezpieczne zachowanie w różnych sytuacjach, zagrożenia,
informacja o telefonach alarmowych oraz sposobie powiadamiania
służb ratowniczych.
Bezpieczna szkoła. Kręci mnie Prewencja przeciwpożarowa. Profilaktyka bezpieczeństwa. Zasady
bezpieczeństwo.
bezpiecznego poruszania się w drodze i ze szkoły, zasady bezpiecznego
spędzania wolnego czasu. Ćwiczenia ewakuacyjne ze szkół.
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Kalendarze. Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa.

4

681

70

1

25

3

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kalendarze PSP na rok 2020.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Zagrożenia ze strony tlenku węgla, sposoby zapobiegania zatrucia
czadem, postępowanie w przypadku obecności CO w budynku, pierwsza
pomoc w przypadku zaczadzenia, propagacja czujników tlenku węgla
i dymu, zagrożenia pożarowe związane z dogrzewaniem pomieszczeń,
zapobieganie pożarom, postępowanie w przypadku pożaru, zagrożenia
ze strony nawisów lodowych i śnieżnych na dachach budynków oraz
zamarzniętych akwenów wodnych.
Sposoby zachowania się podczas wystąpienia zagrożenia pożarem
(w tym próbna ewakuacja), sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz właściwe użytkowanie urządzeń pod napięciem.
Działanie i zasady rozmieszczania czujek tlenku węgla i dymu.
Zasady dogrzewania pomieszczeń; tlenek węgla, stosowanie czujek.

Spotkanie w szkołach Czujka na straży Twojego
i innych placówkach bezpieczeństwa. Kręci mnie
oświatowych oraz
bezpieczeństwo.
wypoczynkowych.

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

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie w szkołach Czujka na straży Twojego
i innych placówkach bezpieczeństwa.
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kalendarze.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kalendarze.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Kreci mnie bezpieczeństwo.
Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Ewakuacje w szkołach i przedszkolach połączone z prelekcją na temat
bezpieczeństwa i ochrony p.poż. dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja
zagadnień: ewakuacji, zasad przekazania zgłoszenia zdarzenia do służb
ratowniczych, zasad udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo
i profilaktyka pożarowa, sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego, bezpieczeństwo podczas sezonu grzewczego - bezpieczne
dogrzewanie.
TCK Dom Kultury w Psarach szkolenie dla dzieci z I pomocy. Obóz MDP
"Pomocna Dłoń" szkolenia dla dzieci i młodzieży I pomoc, techniki
gaszenia pożarów.
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
Jak zachować się w razie pożaru. Zasady 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.
Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Sposoby zachowania się
podczas wystąpienia zagrożenia pożarem. Zagrożenia związane
z tlenkiem węgla.
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku nad wodą oraz związane
z bezpieczeństwem podczas pobytu w domu i w szkole.
Zagrożenia pożarowe. Zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym,
zasady powiadamiania służb i prowadzenia ewakuacji. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Prezentacja sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz
urządzeń przeciwpożarowych. Prezentacja czujników CO i dymu.
Zagrożenia pożarowe. Zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym,
zasady powiadamiania służb i prowadzenia ewakuacji. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Prezentacja sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz
urządzeń przeciwpożarowych. Prezentacja czujników CO i dymu.
Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa. Sposoby zachowania się
podczas wystąpienia zagrożenia pożarem (w tym próbna ewakuacja),
sposoby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz właściwe
użytkowanie urządzeń pod napięciem. Działanie i zasady rozmieszczania
czujek tlenku węgla i dymu.
Tematyka i kampanie jak w zakł. sale edukacyjne.
Jak skutecznie zaalarmować służby. Znaki 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.
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Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

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

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

Otwarte strażnice.
Wycieczki w JRG.
Wycieczki w JRG.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
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400
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Stop pożarom traw.
Kalendarze.

1

0
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Kręci mnie bezpieczeństwo.

Spotkanie
z seniorami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Wycieczki w JRG.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie
z seniorami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Kampanie
informacyjne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Inne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, Stop
pożarom traw, Bezpieczne

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Jak 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.
Jak zachować się w razie pożaru (symulacja zadymienia pomieszczenia).
Zasady bezpiecznego wypoczynku. Profilaktyka przeciwpożarowa,
zapobieganie zatruciom CO. Zasady bezpiecznej ewakuacji, znaki
ewakuacyjne; Numery alarmowe, alarmowanie służb. Bezpieczne
zachowanie w szkole i poza nią; Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Zasady posługiwania się sprzętem gaśniczym. Filmy edukacyjne.
Zapoznanie z służbą w PSP, numery alarmowe, zapoznanie ze sprzętem.
Pokazy sprzętu, prelekcje na temat bezpieczeństwa.
Pokazy sprzętu, prelekcje na temat bezpieczeństwa.
Popularyzacja zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwiedzanie JRG pokazy sprzętu dla:
przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Stróżówce i uczniów
Zespołu szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej.
Zapoznanie ze sprzętem i działalnością straży pożarnej. Przypomnienie
zasad bezpieczeństwa.
Zasady udzielania pierwszej pomocy, popularyzacja zawodu strażaka,
zagrożenie związane z tlenkiem węgla podczas wizyty przedszkola.
Pokazy sprzętu, prelekcje na temat bezpieczeństwa.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Zasady udzielania pierwszej
pomocy. Prezentacja sprzętu medycznego. Prezentacja czujników tlenku
węgla i dymu.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Zasady udzielania pierwszej
pomocy. Prezentacja sprzętu medycznego. Prezentacja czujników tlenku
węgla i dymu.
Wywiady udzielane do radia i TV, oraz pogadanki w czasie dnia
bezpieczeństwa, oraz konkursie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej
dla IV klasistów.
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Czad i ogień obudź czujność.
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Pożary traw.
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Bezpieczeństwo nad wodą.

1

0

3791

Inne.
Inne.
MAZOWIECKIE

wakacje.

Jak zachować się podczas wypadku.
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Jak zachować się podczas burzy, huraganu, wiatrów i nawałnic.
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RAZEM
Czujka na straży Twojego
Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na przejazdach kolejowych.
bezpieczeństwa.
Kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia. Prelekcje
z mieszkańcami na temat kampanii "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa" - statystyki dot. CO i substancji niebezpiecznych; zalety
posiadania czujek. Bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym
i rolnym. Właściwa eksploatacja urządzeń użytkowych. Drogi pożarowe.
Spotkanie
Spotkania informacyjno Spotkania z władzami samorządowymi szczebla Powiatowego oraz
z władzami
sprawozdawcze. Czujka na
Urzędów Gmin. Kampanie informacyjne, sprawozdawcze. Udział
samorządowymi.
straży Twojego
w Komisjach oraz Sesjach Rady Powiatu, Miasta oraz Gminy. Spotkania
Bezpieczeństwa.
z przedstawicielami Urzędów Gmin i Miast zajmujących się sprawami
zarządzania kryzysowego, w zakresie bezpieczeństwa podczas sezonu
zimowego: „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa"; zagrożenie
związane z intensywnymi opadami śniegu, zagrożenia związane
z ekstremalnymi temperaturami ujemnymi.
Spotkanie w szkołach Czujka na straży Twojego
Zasady bezpieczeństwa - upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród
i innych placówkach bezpieczeństwa. Stop
dzieci i młodzieży (zagrożenia pożarowe, tlenek węgla, numery
oświatowych oraz
pożarom traw. Bezpieczne
alarmowe, wypoczynek nad wodą, pierwsza pomoc). Kształtowanie
wypoczynkowych.
ferie.
prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia. Pokazy sprzętu
pożarniczego. Ewakuacja szkół z prelekcją dot. zagrożeń i prawidłowej
ewakuacji. Uczestnictwo w Praktycznym Sprawdzeniu Ewakuacji wraz
z omówieniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas
ewakuacji budynku i zasad obowiązujących w momencie powstania
pożaru lub innego zagrożenia. Omówienie akcji "Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa". Pogadanka dot. służby funkcjonariusza PSP.
Spotkanie w sali
Czujka na straży Twojego
Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w domu. Zasady udzielania pierwszej
edukacyjnej / Ognik. bezpieczeństwa. Stop
pomocy medycznej. Alarmowanie - jak wezwać pomoc. Omówienie
pożarom traw. Bezpieczne
tematyki z zakresu bezpieczeństwa w trakcie pożaru. Panel tematyczny
ferie.
dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego oraz podstawowych
zasad bezpiecznego zachowania. Pogadanka dot. służby funkcjonariusza
PSP.
Spotkanie
z mieszkańcami.

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

Spotkanie
z seniorami.
Kampanie
informacyjne.

Inne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w szkole
i w domu. Bezpieczne ferie lodowiska, szlaki górskie,
ruch drogowy. Bezpieczne
ferie.

Zasady bezpieczeństwa - upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród
dzieci i młodzieży (zagrożenia pożarowe, tlenek węgla, numery
alarmowe, wypoczynek nad wodą - lodowiska, pierwsza pomoc).
Kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia. Ewakuacje
w szkołach. Bezpieczne zachowanie nad wodą w czasie ferii zimowych.
Pokazy udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej (KPP). Pokazy
ratownictwa technicznego połączone z udzielaniem kwalifikowanej
pomocy medycznej. Pokazy sprzętu pożarniczego. Projekcja filmów
pozyskanych ze strony KG PSP o ,,strażaku Florku". Zapoznanie
z numerem 112, zgłaszanie zdarzeń.
Akcja CZAD - Obudź Czujność. Akcja CZAD - Obudź Czujność. Pokazy udzielania Kwalifikowanej
Czujka na straży Twojego
Pierwszej Pomocy. Pogadanka dot. pracy/służby funkcjonariusza PSP.
Bezpieczeństwa.
Bezpieczne święta Audycja radiowa. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci
fajerwerki, choinki, pożary,
i młodzieży podczas świąt i ferii zimowych - podstawowe informacje
tlenek węgla. Bezpieczne
dot. bezpieczeństwa. Na portalu społecznościowym umieszczenie
ferie. Czujka na straży
informacji Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dot. bezpiecznego
Twojego Bezpieczeństwa.
użytkowania ,,przewodów kominowych". Zamieszczenie na stronie
internetowej KP/KM PSP oraz w prasie lokalnej informacji nt. kampanii
społecznej "Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa".
Kampania "Świeć
Informacje dot. Kampanii „Świeć przykładem” umieszczono na
przykładem". Udział
portalach społecznościowych. Informacja dotyczy bezpieczeństwa dzieci
w Festiwalu Orkiestr
i młodzieży w ,,drodze do szkoły". Promocja ochrony przeciwpożarowej
w Mundurach. Realizacja
oraz ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Przybliżenie
spotów filmowych kampania zasad bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń związanych z tlenkiem
MSWiA #ObudźCzujność.
węgla. Promocja ochrony przeciwpożarowej. Spotkania w OSP,
Premiera filmu pn. "Mobilny Ewakuacja osób z obiektu, spotkanie w JRG z młodzieżą szkolną, piknik
Symulator Zagrożeń
rodzinny.
Pożarowych naucz się
zapobiegać".
RAZEM

OPOLSKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym tj.: udzielania pierwszej
pomocy. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla
kobiet w ciąży. Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zagrożenia
czadem i ogniem. Czujka jako element bezpieczeństwa.
Zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży
podczas okresu zimowego. Tlenek węgla - informacje na temat
zagrożenia jakie niesie z sobą cichy morderca, pokazy obsługi i montażu
czujek CO. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Udział w obserwacji
próbnej ewakuacji. Omówienie zagadnień dot. bezp. Zachowania
w urzędach i zakładach pracy, omówienie zasad zgłaszania zdarzeń.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie
w jednostce
organizacyjnej PSP.

Zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży
podczas okresu zimowego, przekazanie informacji na temat zagrożenia
jakie niesie z sobą tlenek węgla. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Prowadzenie ewakuacji na obiektach placówek oświatowych.
Zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży
podczas okresu zimowego, przekazanie informacji na temat zagrożenia
jakie niesie z sobą CO, pokazy obsługi i montażu CO. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Zgłębienie wiedzy na temat funkcjonowania PSP,
sposób reagowania i alarmowania podczas zdarzeń.
Spotkanie zorganizowano w Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzono prelekcję pt."Jak uruchomić się przed zatruciem
tlenkiem węgla w okresie grzewczym oraz zasady bezpieczeństwa
w życiu codziennym".
Informacje zamieszczone na stronie internetowej Komend oraz portalu
społecznościowym, dotyczące bieżących kampanii społecznych,
informację o postępowaniu z fajerwerkami. Spotkanie z zarządcami
nieruchomości. Uczestnictwo w audycjach radiowych dot. Czujki na
straży Twojego bezpieczeństwa. Spotkanie z dziećmi w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym, w ramach którego przeprowadzono prelekcje nt.:
zasad przeprowadzania ewakuacji.
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RAZEM
Czujka na straży Twojego
Omówienie pracy strażaka oraz jego wyposażenia.
bezpieczeństwa.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu oraz w szkole.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne
ferie.

Zagrożenia występujące ze strony czadu oraz dymu – zasady działania
czujek.
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Zgłoszenie zagrożenia, bezpieczna ewakuacja z zadymionego
pomieszczenia.
Prelekcja na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
w ramach kampanii „Bezpieczne ferie".
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Spotkanie
z seniorami.

Kampanie
informacyjne.

PODKARPACKIE

Spotkanie
z mieszkańcami
gminy, powiatu.
Spotkanie
z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.
Spotkanie
w jednostce org. PSP
(w której nie ma
Ognika).
Spotkanie
z seniorami.
Kampanie
informacyjne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Kalendarze.
Inne.

PODLASKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

Sprawdzanie organizacji
i warunków ewakuacji
w obiektach służących
edukacji dzieci i młodzieży.
RAZEM
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały
rok. Bezpieczne ferie. Kręci
mnie bezpieczeństwo.

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

Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Bezpieczny Sylwester. Zasady postępowania
w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, powiadamianie służb. Pokaz
sprzętu; pokazy ratownicze. Czujka dymu i CO, czym jest CO, zagrożenia
podczas eksploatacji instalacji ogrzewczych. Pragmatyka służby w PSP.
Bezpieczny wypoczynek, zagrożenia podczas prac w gospodarstwach
rolnych. Niebezpieczeństwo związane z wchodzeniem na zamarznięte
akweny. Resuscytacja krążeniowo -oddechowa. Rodzaje pożarów.
Objawy zatrucia CO. Działanie czujki. Ważność przeglądów instalacji
posiadanych w domach. Alarmowanie służb ratunkowych.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu. Zasady udzielania
pierwszej pomocy. Niebezpieczeństwo związane z występowaniem
tlenku węgla i jak je minimalizować. Jakie korzyści niesie montaż czujki
CO. Postępowanie ze zwierzętami łownymi (dzikimi) na terenie
miejskim. Bezpieczeństwo na zamarzniętych zbiornikach wodnych.
Przedstawienie poziomu zabezpieczenia ppoż. na terenie powiatu
i gmin. Zasady bezpiecznych zachowań na wypadek pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia, prawidłowe zachowania podczas alarmowania
służb ratowniczych oraz schemat postępowania na wypadek zagrożenia.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Kalendarze PSP. Bezpieczne
wakacje. Stop pożarom traw.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne
ferie. Kalendarze. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały
rok. Bezpieczne
postępowanie
z fajerwerkami. Kręci mnie
bezpieczeństwo.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

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

Bezpieczne zasady ewakuacji i podręczny sprzęt gaśniczy.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu. Praca strażaka i jego
rola w systemie bezpieczeństwa. Zasady udzielania pierwszej pomocy,
ratowanie tonących. Zasady postępowania w przypadku pożaru lub
innego zagrożenia, zasady powiadamiania służb, bezpieczne ferie.
Bezpieczeństwo w szkole. Zasady bezpiecznej ewakuacji. Bezpieczny
wypoczynek zimowy, bezpieczne lodowisko; inne zagrożenia sezonu
zimowego, w szczególności związane z intensywnymi opadami śniegu.
Zagrożenia fajerwerki, dogrzewanie. Zagrożenia spowodowane niskimi
temperaturami powietrza i opadami śniegu, znajomość numerów
alarmowych, znajomość prawidłowej ewakuacji z obiektu szkoły,
właściwości tlenku węgla. Prelekcja promująca bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku zimowego w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny". Pokazy wyposażenia osobistego
strażaka; prezentacja zawodu strażaka. Niebezpieczeństwo związane
z wchodzeniem na zamarznięte akweny. Praktyczne sprawdzenie
ewakuacji w szkołach, przedszkolach i innych placówkach.
Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie warunków ewakuacji
i postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia. Ważność przeglądów instalacji posiadanych
w domach. Zagrożenia wynikające z pojawienia się mrozu i śniegu oraz
sopli na dachach.
Zastosowanie czujek. Bezpieczeństwo na akwenach. Ratownictwo.
Informacja o CO. Praca strażaka, pierwsza pomoc, zasady postępowania
w przypadku pożaru i innych zagrożeń, zasady powiadamiania służb
ratunkowych. Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu.
Bezpieczeństwo w domu i w szkole, prezentacja sprzętu ratowniczogaśniczego, zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Praca strażaka i jego
rola w systemie bezpieczeństwa; (źródła zagrożeń i przyczyny pożarów);
bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie pomieszczeń oraz zatrucie
tlenkiem węgla; jak zgłosić pożar, wypadek i inne zdarzenia; ewakuacja zasady.
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POMORSKIE

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

Bezpieczne wakacje. Stop
pożarom traw. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Bezpieczne
ferie. Kręci mnie
bezpieczeństwo.

Spotkanie
z seniorami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Kampanie
informacyjne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Kalendarze.

Spotkanie
z mieszkańcami.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

RAZEM
Bezpieczne wakacje. Czujka
na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały
rok. Sezon grzewczy 20192020. Czyszczone kominy to
mniejszy smog.

Bezpieczne zachowanie w domu i poza nim. Niebezpieczeństwo
związane z występowaniem CO i jak je minimalizować. Jakie korzyści
niesie montaż czujki tlenku węgla. Przedstawiono zagadnienia związane:
z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekazania prawidłowego
zgłoszenia do służb ratowniczych, przedstawienie zagadnień związanych
z pracą strażaka oraz pokaz sprzętu i pojazdów ratowniczo-gaśniczych.
Zagrożenia pożarowe podczas zbiorów płodów rolnych, związane
w wypalaniem traw, zagrożenia bezpieczeństwa lasów. Bezpieczne
korzystanie z zamarzniętych zbiorników wodnych. Ważność przeglądów
instalacji posiadanych w domach. Alarmowanie służb ratunkowych.
Potencjalne zagrożenia pożarowe spowodowane nieostrożnością
/nieuwagą.
Tlenek węgla i zagrożenia z nim związane. Montaż czujek dymu i tlenku
węgla. Pierwsza pomoc, zasady postępowania w przypadku pożaru lub
innego zagrożenia, zasady powiadamiania służb ratunkowych,
eksploatacja czujek. Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu.
Bezpieczny powiat białostocki. Bezpieczne zachowanie w domu i poza
nim. Bezpieczne zasady ewakuacji i podręczny sprzęt gaśniczy.
Udział w konkursie. CO i zagrożenia z nim związane. Montaż czujek
dymu i tlenku węgla. Informacje o tlenku węgla. Objawy obecności
tlenku węgla. Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu. Praca
strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc.

Zachowanie się nad wodą. Zachowanie się podczas burzy. Bezpieczna
jazda rowerem. Walka ze smogiem. Prezentacja sprzętu strażackiego.
Pokazy i instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Zasady bezpiecznej
ewakuacji. Zasady bezpieczeństwa przy pracach rolniczych
i gospodarstwach rolnych. Statystyka liczby pożarów w domach.
Przyczyny i źródła powstawania tlenku węgla. Zagrożenia w domach
i mieszkaniach spowodowane tlenkiem węgla. Charakterystyka czadu.
Objawy zatrucia. Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Informacja
kominiarzy dotycząca zagrożeń wynikających z braku przeglądów
drożności kominów i ciągów wentylacyjnych.
Komisje ds. bezpieczeństwa. Walka ze smogiem. Pożary kominów. Zagrożenia w domach
Spotkania zespołów
i mieszkaniach spowodowane CO. Charakterystyka czadu. Objawy
zarządzania kryzysowego.
zatrucia. Postępowanie w przypadku wystąpienia nasilonych zjawisk
Bezpieczne wakacje. Sezon
atmosferycznych. Przygotowania służb do sezonu zimowego.
grzewczy. Czyszczone kominy Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Informacja kominiarzy
to mniejszy smog.
dotycząca zagrożeń wynikających z braku przeglądów drożności
kominów i ciągów wentylacyjnych.
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Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Bezpieczne ferie. Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały
rok. Stop pożarom traw.
Bezpieczne wakacje. Aktywni
błękitni. Kalendarze. Sezon
grzewczy 2019-2020.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok.

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

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Kręci mnie
bezpieczeństwo. Bezpieczne
wakacje. Bezpieczne ferie.
Stop pożarom traw.
Bezpieczne fajerwerki.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Sezon
grzewczy 2019-2020. Twoje
bezpieczeństwo nie tylko
w naszych rękach.
Fajerwerki.
Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok.

Spotkanie
z seniorami.

Spotkania
w instytucjach
użyteczności
publicznej (sądy,
urzędy gmin, izby
skarbowe) Festyny.
Ćwiczenia WIATR.

RAZEM

Bezpieczeństwo podczas ferii. Zatrucia CO. Zasada działania czujki.
Korzyści z instalacji czujek. Funkcjonowanie i wyposażenie PSP. Zasady
bezpieczeństwa w obiektach. Bezpieczna ewakuacja. Zapoznanie
uczniów z tematyką pracy strażaka. Zasady zachowania bezpieczeństwa
podczas zagrożeń (pożary, powodzie, wichury, burze, zdarzenia
komunikacyjne). Prawidłowe zgłaszanie zdarzeń na nr alarmowy 998,
112. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą, zasady bezpiecznej
i skutecznej ewakuacji. Udzielanie pierwszej pomocy. Statystyka liczby
pożarów w domach. Przyczyny i źródła powstawania CO.
Charakterystyka czadu. Objawy zatrucia. Aktywni błękitni bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach. Sposoby alarmowania
o zagrożeniach, zachowanie podczas powodzi, rodzaje, przyczyny
i skutki powodzi. Próbna ewakuacja szkoły z pogadanką.
Pogadanki w zakresie bezpieczeństwa (zagrożenia pożarowe w domu,
prawidłowe zgłoszenia na nr alarmowy 998, 112, zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas zagrożeń - podczas pożarów, anomalii
pogodowych, burz, wichur).
Bezpieczeństwo podczas ferii. Zatrucia tlenkiem węgla. Zasada działania
czujki. Funkcjonowanie i wyposażenie PSP. Pogadanka nt.
bezpieczeństwa połączona z prezentacją sprzętu strażackiego w JRG.
Przyjmowanie wycieczek ze szkół. Zasady bezpiecznego używania
fajerwerków - zagrożenia i porady. Użycie podręcznego sprzętu
gaśniczego. Prawidłowe alarmowanie służb ratowniczych.
Przyczyny i źródła powstawania tlenku węgla. Korzyści wynikające
z zainstalowania czujki. Zagrożenia w domach i mieszkaniach
spowodowane tlenkiem węgla. Charakterystyka czadu. Objawy zatrucia.
Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego używania fajerwerków.
Tematyka i prowadzona prelekcja dostosowana i kierowana do
seniorów.
Pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa w obiektach. Bezpieczna
ewakuacja. Zasady ppoż. Pokazy sprzętu strażackiego. Ewakuacje
obiektów (sądy, Izby Skarbowe, firmy prywatne).
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ŚLĄSKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, Bezpieczna
ewakuacja.

Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.

Zajęcia i tematyka
zaplanowana przez sale
edukacyjne.
Kręci mnie bezpieczeństwo,
Czujka na straż Twojego
bezpieczeństwa.

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

W ramach kampanii główna działalność strażaków skupiła się na
omówieniu zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zagrożeniach związanych z emisją tlenku węgla.
Omawiano objawy zatrucia tlenkiem węgla i sposoby udzielenia
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przypominano
o obowiązku zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji oraz
przeprowadzania regularnych kontroli przez kominiarzy. Przypominano
również w jaki sposób należy powiadamiać służby ratownicze
(niezbędne informacje, jakie trzeba przekazać dyspozytorowi
przyjmującemu zgłoszenie). Strażacy omawiali również podstawowe
zasady zachowania bezpieczeństwa na spotkaniach z mieszkańcami lub
w formie zorganizowanych konferencji.
Sesja Rady Gmin i Powiatów, Rady Miasta, Komisje Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska - wystąpienia na sesjach w urzędach administracji
publicznej dotyczące ogólnego bezpieczeństwa i porządku publicznego,
omówienie bezpieczeństwa w mieście. Spotkanie dotyczące tematyki
bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego, przygotowania do sezonu
zimowego oraz zagrożeń z nim związanych.
Oprócz głównego tematu, czyli omówienie zagrożeń związanych
z sezonem grzecznym, zagrożeniem związanym z tlenkiem węgla
i sposobami niesienia pomocy poszkodowanym, strażacy również mieli
okazję, by zaprezentować sprzęt, udzielić instruktażu z zakresu
pierwszej pomocy. Prelekcje dotyczyły również zasad bezpieczeństwa
w domu, w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy oraz podczas
wypoczynku. Na zakończenie przeprowadzano próbne ewakuacje
w szkołach, połączone z prelekcją na temat bezpieczeństwa
pożarowego i prawidłowego zgłoszenia pożaru.
Poznanie zakresu służby strażaków w PSP, edukacja dzieci z podstaw
ochrony przeciwpożarowej, nauka bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym, podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wycieczki dzieci i młodzieży do JRG Państwowej Straży Pożarnej
województwa śląskiego. Głównie, na zajęciach tematycznych, odbywają
się pokazy sprzętu, wyposażenia strażaka, a także zaprezentowany jest
przykładowy dzień służby strażaka. Zawsze przypominane są numery
alarmowe oraz przeprowadzana jest prezentacja udzielania pierwszej
pomocy. Przypominane są również zasady bezpieczeństwa w życiu
codziennym, w jaki sposób bezpiecznie się ewakuować z płonącego
budynku i jak postępować na wypadek pożaru np. w domu czy
mieszkaniu.
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Spotkanie
z seniorami.

Kampanie
informacyjne.

Inne.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkania odbywały się w ramach konferencji "Bezpieczny senior" lub
na Uniwersytetach III Wieku. W sezonie grzewczym strażacy głównie
skupili się na kampanii dot. bezpieczeństwa w czasie sezonu
grzewczego, tj.: jakie są objawy zatruć CO, jak pomóc osobie
poszkodowanej, przypominali o konieczności zamontowania czujniku
CO w domu oraz przeglądów kominowych. Oprócz tego
przeprowadzono prelekcje dotyczące podstaw ochrony
przeciwpożarowej, bezpiecznych zachowań w życiu codziennym oraz
w sytuacjach zagrożenia. Zaprezentowano jak należy udzielać pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej oraz alarmowania i informowania służb
ratowniczych o zdarzeniach.
Czujka na straży Twojego
Kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych
bezpieczeństwa.
sezonem grzewczym, powstawania pożarów w mieszkaniach lub
domach jednorodzinnych oraz zatrucia tlenkiem węgla. Kampania jest
promowana poprzez: zamieszczacie informacji na stronach
internetowych komend, rozwieszanych plakatów w budynkach,
rozdawaniu ulotek. Informacje przekazywane również podczas audycji
radiowych, telewizyjnych i informacji prasowych. Organizowane są
również konkursy, podczas których można wygrać czujnik tlenku węgla.
Bezpieczne ferie.
Zagrożenia związane z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz
bezpieczeństwem pożarowym w okresie grzewczym.
Kalendarze.
Wizytacje w szkołach w ramach przekazywania kalendarzy KG PSP.
Nadzór nad prowadzeniem
Przeprowadzenie próbnych ewakuacji z budynków administracyjnych,
bezpiecznej ewakuacji. Akcja prywatnych przedsiębiorców i sakralnych na terenie woj. śląskiego.
"Mieszkańcu zadbaj o własne Bezpieczeństwo pożarowe w domu, w szkole, zagrożenia związane
bezpieczeństwo".
z tlenkiem węgla i zgłoszenia na numer alarmowy 112 i 998. Prezentacja
i pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów pożarniczych.
RAZEM
Czujka na straży Twojego
Spotkania podczas festynów i pikników: pogadanki na temat
bezpieczeństwa.
bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad wodą,
prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu, zagrożenia
związane z CO.
Czujka na straży Twojego
Spotkanie z władzami samorządowymi: omówione zostały zagrożenia
bezpieczeństwa.
powstające m.in. zagrożenia związane z tlenkiem węgla.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.
Spotkanie w szkołach Czujka na straży Twojego
i innych placówkach bezpieczeństwa.
oświatowych oraz
wypoczynkowych.

Spotkania w szkołach i innych placówkach 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 / Ognik.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Spotkanie
w jednostce org. PSP
(w której nie ma
Ognika).
Spotkanie
z seniorami.
Kampanie
informacyjne.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Kalendarze.

Kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia, w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych,
utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków
ostrzegawczych i informatycznych, promowanie bezpiecznej zabawy
i wypoczynku.
Wizyty w Komendzie Powiatowej PSP. Pogadanka na temat
bezpiecznego zachowania prawidłowych zachowań w sytuacji
zagrożenia życia. Prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Zagrożenia związane z CO.
Spotkanie z seniorami: omówione zostały zagrożenia związane z CO.

Inne.
WARMIŃSKOMAZURSKIE

Spotkanie
z mieszkańcami.

Spotkanie
z władzami
samorządowymi.

RAZEM
"Bezpieczeństwo Pożarowe"
25-lecie Braniewskie Brygady
Kawalerii Pancernej.
Działania inf. - edukacyjne
,,Bezpieczna Wieś".
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Komisja
bezpieczeństwa.

Propagowanie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania podczas
pożarów i miejscowych zagrożeń. Szkolenie z ratownictwa medycznego
dla mieszkańców: Długiego Borku, Piasutna i Szuci przeprowadzone
przez funkcjonariuszy JRG Szczytno.

Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu. Czujka dymu i tlenku
węgla, czym jest tlenek węgla, zagrożenia podczas eksploatacji instalacji
ogrzewczych. Komisja do spraw zarządzania kryzysowego powiatu
szczycieńskiego władz powiatu ze służbami.
Spotkanie w szkołach Rozdanie kalendarzy dla szkół Profilaktyka przeciwpożarowa w budynkach oświatowych. Kampania
i innych placówkach na rok 2020 połączone
społeczna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" - czad, zagrożenia
oświatowych oraz
z pogadanką Czujka na straży pożarowe, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych. Gdzie
wypoczynkowych.
Twojego bezpieczeństwa,
bezpiecznie jeździć na łyżwach, co robić gdy zarwie się lód, kiedy
Bezpieczne ferie.
zauważymy osobę tonącą, zasady zgłaszania zdarzeń do PSP.
Spotkanie
Zwiedzanie remizy.
Pokaz sprzętu, zapoznanie się z praca strażaka. Praca strażaka - wizyta
w jednostce org. PSP
klasy mundurowej - "Fenix".
(w której nie ma
Ognika).
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Spotkanie
z seniorami.

Kampanie
informacyjne.

Inne.

WIELKOPOLSKIE

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

Kręci mnie bezpieczeństwo.
Pierwsza pomoc - dla seniora.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa. Pogadanka
z grupą diabetyków.
Pogadanka z klubem
seniorów w Świętajnie.
"SHE DAY" Dzień
bezpieczeństwa w Grupie
Żywiec, audycja radiowa
w lokalnej rozłości RADIO5
Ełk. Działania informacyjne
,,Podaruj czujkę na święta,
prezent wart tyle co życie"
Światowy Dzień Przywracania
Czynności Serca" (KP PSP
Braniewo). "Pierwsza Pomoc
dla Wszystkich" Areszt
Śledczy w Elblągu oddział
w Braniewie. Noc bibliotek.

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
w domach, szkołach itp. Tlenek węgla, bezpieczne zachowania w domu,
sezon grzewczy i związane z nim niebezpieczeństwa.
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Propagowanie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania podczas
MZ, P. Informowanie mieszkańców powiatu szczycieńskiego
o zagrożeniach pożarowych, poprzez rozpowszechnienia plakatów
w okresie przedświątecznym, o treści ,,Podaruj czujkę na święta,
prezent wart tyle co życie", artykuły prasowe, artykuł na stronie www
komendy.
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Pierwsza pomoc, czujka, gaśnica, tlenek węgla, propagowanie służby
w PSP. Spotkanie z udziałem właścicieli, wspólnot, spółdzielni
i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Spotkanie
promujące ogólnopolską kampanię społeczną pt. „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa!”, miało charakter edukacyjno –
informacyjny. Obowiązki służbowe strażaka PSP, znaki gestowe
wykorzystywane w straży pożarnej, pokaz wyposażenia oraz
umundurowania specjalnego strażaka.
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RAZEM
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
bezpieczeństwa.
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Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.

115

9939

1895

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Praca strażaka, pokaz sprzętu, zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
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Praca strażaka, pokaz sprzętu, zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
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Bezpieczne życie Seniora,
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.

Bezpieczne życie seniora, zagrożenia związane z tlenkiem węgla, sezon
grzewczy.
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Kalendarze.

Kalendarz strażacki 2020 "Niezawodni i skuteczni".
Kontrole sklepów sprzedających fajerwerki - zagrożenia związane
z fajerwerkami.

Inne.
RAZEM
ZACHODNIOPOMORSKIE Spotkania
w szkołach.

Spotkania
z mieszkańcami.
Spotkania
z władzami
samorządowymi.
Spotkanie
w jednostce
organizacyjnej PSP.

Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Kalendarz PSP na 2020.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Kręci mnie bezpieczeństwo.
Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa.
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego, zasady powiadamiania
służb. Zasada działania czujki.
Prelekcje na temat zagrożeń.
Zachowanie w trakcie pożaru, bezpieczna ewakuacja, zaopatrywanie
ran, pomoc poszkodowanym, próbna ewakuacja.
Bezpieczeństwo w sezonie zimowym
Zasady bezpieczeństwa w domu, eksploatacja przewodów kominowych
i urządzeń grzewczych. Numery alarmowe.
Bezpieczeństwo w sezonie zimowym.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Zapoznanie ze sprzętem pożarniczym oraz pracą strażaka.

RAZEM
SGSP

Planowa ewakuacja
Przedszkola nr 307
przy ul. Księgarzy 9
w Warszawie.
Wizyta grupy
z Przedszkola nr 306
w Warszawie.
Wizyta grupy ze SP
nr 158 im. Jana
Kilińskiego.
Wizyta studentów
z WAT
w Warszawie.
Wizyta grupy
z Polsko-Francuskiej
SP "La Fontaine".
Wizyta grupy ze SP
356 w Warszawie.
Szkolenie obronne
dla pracowników
sektora MSWiA.
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nie dotyczy

Pokaz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z JRG SGSP oraz zapoznanie ze
specyfiką pracy strażaka.

nie dotyczy

Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP oraz specyfiką pracy
strażaka.
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nie dotyczy

Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP oraz specyfiką pracy
strażaka.
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nie dotyczy

Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP oraz specyfiką pracy
strażaka.
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nie dotyczy

Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP oraz specyfiką pracy
strażaka.
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nie dotyczy

Zapoznanie ze sprzętem ratowniczym JRG SGSP oraz specyfiką pracy
strażaka.
Prezentacja możliwości operacyjnych w zakresie wzmacniania
potencjału bezpieczeństwa społecznego.
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nie dotyczy

Spotkanie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych oraz
wypoczynkowych.
Spotkanie w sali
edukacyjnej / Ognik.
Udział
w wydarzeniach
i piknikach.

Koło Naukowe Potrafię
Szybko Pomóc

Bezpieczeństwo w domu szkole/przedszkolu, bezpieczeństwo w domu,
bezpiecznie na drodze, bezpieczne wakacje.
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Koło Naukowe Potrafię
Szybko Pomóc
Koło Naukowe Potrafię
Szybko Pomóc

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.
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RAZEM
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