
A tanév végén minden gyermek türelmetlenül 
várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidő 
nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. 
A gyermekek néha nem tudják hogyan és 
mivel töltheti k el hasznosan, kellemesen, 
de biztonságosan a hirtelen rájuk szakadt 
szabadság óráit, napjait. sok-sok unatkozó, 
csellengő gyermek látható ilyenkor 
lakáskulccsal a nyakában. ez valószínűleg 
mindenki számára ismerős látvány. 
biztonságuk érdekében érdemes megfogadni 
a rendőrség tanácsait, hogy az iskolakezdésnél 
senkinek se kelljen a kellemetlen nyári 
élményeiről beszámolnia.

áLtALános bIztonsáGI
szAbáLYoK

•	 Ne	bízzon	a	gyerekre	nagyobb	mennyiségű	
készpénzt,	illetve	ne	adjon	lehetőséget	arra,	
hogy	ott	honában	hozzáférhessen!

•	 Az	utcán	ne	vegye	elő	mobiltelefonját,	útköz-
ben	 ne	 kezdeményezzen,	 illetve	 ne	 fogadjon	
hívásokat!

•	 A	lakáskulcsot	ne	hordja	feltűnően	a	nyaká-
ban!

•	 Strandon,	 napközis	 táborban	 ügyeljenek	
arra,	hogy	a	lakáskulcs,	pénztárca,	stb.	soha	
ne	maradjon	szem	előtt	!

•	 Fontos,	hogy	mindenki	 tartsa	a	 szülőkkel	a	
megbeszélt	 időponthoz	 magát.	 A	 kaland-
vággyal	 kezdődő	 csavargásoknak	 bűncse-
lekmény	is	lehet	a	vége!

•	 Gondoskodjon	arról,	hogy	 legyen	a	gyerek-
nél	 olyan	 irat,	 amelyből	 megállapítható	 a	
kiléte	és	a	szülők	elérhetősége!

•	 Ha	 valamilyen	 esti		 programban	 szeretne	 a	
gyermek	részt	venni,	oda	 lehetőleg	csopor-
tosan,	 vagy	 idősebb	 személy	 kíséretében	
menjen!

•	 Mindig	 legyen	 óvatos	 az	 idegenekkel.	 Ne	
szálljon	be	 ismeretlen	autóba,	ne	engedjen	
idegent	a	lakásba!

Fontos, hogy a gyermek szabadidejének minél 
nagyobb részét töltse hasznosan, szervezett en, 
érdekes programokkal, nyári munkával, ezzel kap-
csolatban adjon részére programkeresési felada-
tokat. Érezze azt, hogy fi gyel rá, mindig van rá 
ideje és az ő problémái fontosak az ön számára. 
Mindig tudja, ha megtámadják, meglopják, 
bűncselekmény sértett jévé válik, akkor hová 
fordulhat azonnali segítségért.

Ismernie kell az ingyenesen hívható 
segélyhívószámokat!
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Baleset-megelőzés

A diszkó balesetek, közlekedési tragédiák elke-
rülése érdekében bulik után használja a fiatal 
a tömegközlekedési eszközöket, vagy lehetőség 
szerint hívjon taxit!

A hőségben a figyelem olykor tompulhat, ezért 
amikor a gyermek közlekedik legyen mindig fo-
kozott figyelemmel a szabályok betartására!

Strandon felhevült testtel, teli gyomorral ne men-
jen vízbe!

A szülők gyermekeikkel tekintsék át a legfonto-
sabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabá-
lyokat! Vizsgálják át a gyermekeik kerékpárját 
és szereljék fel a kötelező tartozékokkal! Ezek 
legyenek mindig üzemképes állapotban!

Kábítószer 

Nagyon fontos odafigyelni a gyermekek, a tanu-
lók életvitelére. Időben fel kell ismerni azokat a 
jeleket, melyek arról tájékoztathatnak, hogy va-
lamilyen probléma áll a megváltozott viselkedés 
mögött, és ez a probléma akár szerfogyasztás is 
lehet.

•	 Amikor	a	gyermek	magatartása	eltér	a	meg-
szokottól,

•	 ideges,	 ingerlékeny,	 vagy	 levert,	 közönyös,	
térbeli	és	időbeli	tájékozódása	zavart,

•	 indokolatlanul	fáradt,	gyorsan	kimerül,	alvás-	
zavarai	vannak,

•	 szűkebbek	vagy	tágabbak	a	pupillái	mint	ál-
talában,

•	 szájszárazság,	 orrfolyás,	 étvágytalanság,	
erős	fogyás	jelentkezik	nála,

•	 színes	 tabletták,	 ismeretlen	 eredetű	 gyógy-
szerek,	porok,	féltve	őrzött,	kézzel	sodort	ci-
garetta,	zöld,	 száraz	növényi	 törmelék	kerül	
elő	a	zsebéből,	használati	tárgyai	közül,	ak-
kor	gyanakodjanak!

Ha időben felismerik azokat a jeleket, melyek 
arról adnak tájékoztatást, hogy esetleg szerfo-
gyasztás áll a megváltozott viselkedés mögött,
kérjenek segÍtséget!

aKÁR életet Is meNtHet!
FIGYeLeM!

A designer drogok hatásai 
kiszámíthatatlanok!

Internet bIztonsáG
Az Internet vonzó, de veszélyes!

•	 Ajánljon megfelelő alternatív programokat 
a számítógépes játékok és az internetezés 
túlzott használata helyett!

•	 Amennyiben tudomására jut, hogy a gyer-
mekét zaklatják forduljon a rendőrséghez!

•	 Használjon megfelelő szűrőprogramokat!
•	 Ha vezeték nélküli rendszert használ otthon, 

a készülék minden elemét kapcsolja ki, azt 
megfelelő jelszóval védje, nehogy ahhoz 
más személy is hozzáférhessen!

•	 A családra, ismerősökre vonatkozó informá-
ciók átadásával is vigyázni kell! Csak a jól is-
mert személynek meséljen ezekről, az Inter-
netről megismert embereknek soha!

•	 A gyermek egyeztessen szüleivel mielőtt 
bármilyen oldalon regisztrál! 

•	 Közösségi oldalakra ne tegyen fel magáról 
kihívó képet!


