
 

  
A NYÁR VESZÉLYEIRİL SZÜLİKNEK 

 
 

Gyermeke számára az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban 
így legyen  

és ısszel jó emlékekkel kezdıdjön az iskola, fogadja meg tanácsainkat! 
 
 

Kísérje figyelemmel, hogy gyermeke tartsa be a szabadvizekben való biztonságos fürdızés szabályait: 
- soha ne fürödjön strandoljon egyedül, 

- kerülje az örvényes helyeket, amelyek fıleg hidak pilléreinél, kanyarulatokban, zsilipeknél szokott kialakulni, 
- ne fürödjön éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között, 

- ha beteg vagy gyógyszert szed, ne menjen vízbe! 
- fürdızés közben a parton hagyott értékei biztonságáról se feledkezzen meg! 

 
 

Hívja fel gyermeke figyelmét a céltalan idıtöltés, csavargás és internetezés veszélyeire: 
- tudjon róla, hogy a csellengés, csavargás hamar törvénysértı dolgokhoz vezethet: könnyen bőncselekmény 

áldozatává is válhat, 
- a munkaidı alatt valamilyen formában tartsa vele a kapcsolatot, 

- feltőnı viselkedésével, értékes tárgyaival ne hívja fel magára a figyelmet, 
- ha késıi idıpontban megtartott programon vesz részt, oda többekkel, lehetıleg felnıtt kíséretében menjen, 

- ismerje barátai nevét, címét, telefonos elérhetıségét, 
- a biztonságos internetezés szabályait soha ne tévessze szem elıl!  

- gyermeke ne vásároljon és rendeljen a hálón, 
- naponta szakítson idıt gyermekére, beszélgetésre, közös idıtöltésre, 

- fesztiválokon, koncerteken, egyéb zenés szórakozóhelyeken tartózkodjon az alkohol fogyasztásától, 
italára vigyázzon, azt ne hagyja felügyelet nélkül. 

 
Nyaralásra való felkészülést segítı jó tanácsok a család számára: 

 
� Mielıtt elindul nyaralni, gyızıdjön meg arról, hogy bezárt-e mindent, a lakásba illetéktelen nem tud-e bejutni! 

� Szomszédját kérje meg, hogy ürítse a postaládát, és húzza le a rolókat vagy húzza be a függönyöket! 
� Csak a szükséges személyek tudják, hogy nyaralni megy! 

� A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza! 
� A megbízott személy tudja az Ön pontos elérhetıségét, hogy el tudja érni, ha szükséges! 

� Külföldre történı utazás elıtt kössön általános, mindenre kiterjedı utas- és balesetbiztosítást! 
� Ellenırizze le vezetıi és forgalmi engedélyének érvényességét! 

� Szerezze be a felkeresni kívánt ország nagykövetségei, konzuli képviseletei címeit, telefonszámait! 
� Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, elıfordulhat, hogy hamis pénzt kínálnak! 

� Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, feltétlenül jelentse be azt a helyi rendırségen és 
forduljon az illetékes magyar külképviselethez! 

� Ha nincs magyar külképviselet az adott országban, akkor bármelyik Európai Uniós tagállam képviseletéhez 
fordulhat segítségért. 

 

Ne feledje: HA ÖN NEM GONDATLAN, NYARA AKKOR GONDTALAN! 

 
 

Kellemes nyári szünetet kíván: 
Békés Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya 


