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BEZPIECZNE WAKACJE- PROFILAKTYCZNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW
Chojnicka policja rozpoczęła działania pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Akcja ma na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach i kształtowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacyjnych
zabaw. Celem policjantów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego i spokojnego wypoczynku.
Podczas mijającego już roku szkolnego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach przeprowadzali wiele spotkań z uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w całym powiecie.
Odbywały się akcje mające na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej. Funkcjonariusze przeprowadzili też spotkania dotyczące m.in. bezpiecznej drogi do szkoły, właściwego korzystania
z urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy postępowania z psem. Już za niespełna dwa tygodnie wszyscy uczniowie zakończą rok szkolny i rozpoczną upragnione wakacje.
Jest to okres wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jest to także czas kiedy uczniowie narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia. Mogą one wstąpić na placu zabaw, podczas wypoczynku nad wodą,
ale również podczas letnich wyjazdów, spotkań towarzyskich, czy zabaw w dyskotekach. Głównym zadaniem policji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego i spokojnego wypoczynku
podczas tegorocznych wakacji. Chojnicka policja rozpoczęła cykl działań mających na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach i kształtowanie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
Policjanci na terenie powiatu chojnickiego będą prowadzili spotkania z osobami odpowiedzialnymi za organizację wypoczynku jak i z uczestnikami obozów, kolonii czy innych form wypoczynku.
Funkcjonariusze przeprowadzą pogadanki o bezpieczeństwie nad jeziorami i rzekami, jak również o bezpieczeństwie podczas różnych imprez wakacyjnych. Funkcjonariusze powiedzą o zagrożeniach
wynikających z pobytów w dyskotekach czy pubach. Omówią problematykę narkomanii i alkoholizmu. Osoby młode są najczęstszymi bywalcami dyskotek czy klubów muzycznych, to właśnie oni
mogą stać się potencjalnymi ofiarami zachowań polegających na dodaniu do napoju substancji psychoaktywnych. Młodzież będzie mogła dowiedzieć się jak ważne jest zapewnienie sobie
bezpiecznego powrotu do domu czy do miejsca noclegu z tego typu imprez. Policjanci omówią młodzieży m.in. sposób postępowania w przypadku stania się ofiarą przestępstwa, zgwałcenia,
rozboju, kradzieży. Oprócz spotkań z organizatorami i uczestnikami wypoczynku policjanci przeprowadzą również kontrolę miejsc wypoczynku. Będą sprawdzali zabezpieczenie techniczne obiektów,
zabezpieczenie przeciwpożarowe, czy sanitarne. Przeprowadzane będą również kontrole punktów sprzedaży alkoholu, kontrola trzeźwości osób obsługujących wypożyczalnie różnego rodzaju
sprzętu sportowo-rekreacyjnego, a także sprawdzana będzie trzeźwość ratowników WOPR.
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