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Sosnowieccy policjanci pomimo pandemii Covid-19 przez całe wakacje prowadzą spotkania z
dziećmi,młodzieżą i dorosłymi w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Z zachowaniem wszelkich
zasad dystansu społecznego, najczęściej na świeżym powietrzu spotykają się z dziećmi, nie
stronią także od rozmów z pełnoletnimi mieszkańcami miasta. Tematem spotkań oczywiście jest
bezpieczny wypoczynek. Formuła akcji skłania uczestników do rozmowy.
Pomimo pandemii Covid -19 bezpieczeństwo podczas wakacji jest niezmiennie bardzo ważne. Z zachowaniem wszelkich
reguł dystansu i środków ostrożności możliwym jest prowadzenie zajęć proﬁlaktycznych, bowiem czas, kiedy
przebywamy na zaplanowanych wyjazdach, powinien być przede wszystkim bezpieczny. Dlatego sosnowieccy
mundurowi prowadzą intensywne działania na rzecz bezpieczeństwa podczas podróży i wakacji. Czas wolny od
obowiązków jest doskonały, by zgłębić swoją wiedzę o bezpieczeństwie. Podczas podróży, zabaw, aktywnego
wypoczynku na rowerze czy nad wodą- wszędzie należy pamiętać o podstawowych zasadach, dzięki którym będzie
można cieszyć się nim w pełni. „ Kręci mnie bezpieczeństwo” to nazwa kampanii proﬁlaktycznej MSWiA, która
kierowana jest do wszystkich, w tym również dzieci. „ Bezpieczne wakacje” to akcja, która pomoże sprawić, by wakacje
dla wszystkich były wyłącznie miłym okresem. Dzielnicowi, proﬁlaktycy i policjanci ruchu drogowego prowadzą szereg
spotkań, podczas których rozmawiają z najmłodszymi i dorosłymi o tym, jak bezpiecznie wypoczywać, bawić się,
korzystać z kąpieli czy zachować podczas kontaktu z obcymi. To także okres, kiedy dzieci i młodzież mają więcej czasu
na korzystanie z sieci, mundurowi przypominają więc również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas
korzystania z internetu. Większość imprez, podczas których można było w latach ubiegłych prowadzić tego typu
działania podczas tych wakacji się nie odbędzie, jednak i na to policjanci znaleźli rozwiązanie. Na świeżym powietrzu
spotykają się z uczestnikami półkolonii i innych podobnych zajęć organizowanych na terenie naszego miasta.
Uczestnicy półkolonii organizowanych w jednym z sosnowickich centrów sportowych, z którymi spotkali się dzielnicowi
Komisariatu Policji III, mogli nawet z bliska obejrzeć dokładnie policyjny radiowóz, który na potrzeby tego spotkania
został w szczególny sposób przygotowany i zdezynfekowany. Nieprzerwanie przez cały okres nasilonych wyjazdów
mundurowi dbają o bezpieczeństwo również na drogach, sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców. Działania i
inicjatywy podejmowane w ramach kampanii potrwają aż do pierwszych dni września.

