
Młody Czytelniku 
 

Każdego roku na wsi dochodzi do wielu tragicznych wypadków. Ulegają im zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Najczęściej zdarzają się przy pracach polowych, zwłaszcza w okresie żniw, 
ale także podczas różnych zajęć gospodarskich. Dla Ciebie szczególnie niebezpieczne jest 
wykonywanie prac na polu i w gospodarstwie takich, które przeznaczone są wyłącznie dla 
dorosłych. Dużym zagrożeniem jest nawet przebywanie w pobliżu pracujących maszyn                
i urządzeń rolniczych. Zwierzęta hodowane w większości gospodarstw, choć domownikom 
znane z imienia, także bywają groźne, jeśli obchodzić się z nimi niewłaściwie. Na wsi częściej 
niż w innych skupiskach ludzkich zdarzają się powodzie i pożary. Jeśli mieszkasz na wsi, być 
może przyzwyczaiłeś się już do wielu zagrożeń, ale pamiętaj, że to, co znane, też może być 
niebezpieczne. Jeśli odwiedzasz wieś sporadycznie . na przykład w czasie wakacji . tym 
bardziej powinieneś wiedzieć, co może Ci tu grozić i jak uniknąć wypadku. Dlatego 
przygotowaliśmy dla Ciebie ten poradnik. Zawiera on podstawową wiedzę na temat 
występujących w środowisku wiejskim zagrożeń dla życia i zdrowia, wskazuje również, jak ich 
uniknąć. Uważne przeczytanie i zapamiętanie naszych rad pozwoli Ci zachować zdrowie             
i radość z pobytu na wsi. Na zakończenie proponujemy ciekawą i zarazem pożyteczną zabawę: 
zwiad bezpieczeństwa. 
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W gospodarstwie rolnym zwykle du-
¿o siê dzieje. Jest ono miejscem zarów-
no codziennych zajêæ domowych, prac
gospodarczych, jak i zabaw. Nagroma-
dzenie tak wielu ró¿nych czynno�ci
na urozmaiconym terenie stwarza zagro-

¿enie wypadkami. £atwo siê tu przewró-
ciæ, utraciæ równowagê na nierównym
lub �liskim pod³o¿u, zaczepiæ o pozosta-
wione w nie³adzie przedmioty. Mo¿e
doj�æ do upadku z wysoko�ci b¹d�
wpadniêcia do niezakrytego otworu
zbiornika gnojowicy albo studzienki.
Dlatego wa¿ne jest dbanie o porz¹dek
w gospodarstwie, zw³aszcza na jego po-
dwórzu.

Na prostej, równej, niezastawionej
drodze ³atwiej zachowaæ równowagê i za-
pewniæ sobie i innym bezpieczeñstwo.
Dlatego warto, aby� czasami przypomina³
doros³ym, ¿e po wyrównaniu i utwardze-
niu gruntu, a w zimie � posypaniu oblo-
dzonej nawierzchni piaskiem, popio³em
albo trocinami podwórze staje siê znacz-
nie bezpieczniejsze, a liczne zajêcia ³a-
twiejsze. Ze schodów, przej�æ oraz chod-
ników powinny zostaæ usuniête wszystkie
zbêdne przedmioty. Uwa¿aj na progi

w drzwiach domu i pomieszczeñ gospo-
darskich - o progi ³atwo siê potkn¹æ
i upa�æ. Nale¿a³oby je zlikwidowaæ.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na wiêk-
sze otwory w ziemi: wykopy, kana³y,
zbiorniki, do³y na wapno. Bezwzglêdnie

powinny byæ one w³a�ciwie zabez-
pieczone: najlepiej zakryte odpo-
wiednimi pokrywami albo przynaj-
mniej odgrodzone ochronnymi ba-
rierkami. W nieprzykrytym zbior-
niku z gnojowic¹ mo¿esz siê nawet
utopiæ, a wej�cie do czyszczonych
szamb grozi zatruciem siarkowo-
dorem, 

Powa¿ne zagro¿enie upadkiem z wy-
soko�ci stwarzaj¹ stare, uszkodzone lub
�le zabezpieczone schody, drabiny, wej-
�cia na poddasza i otwory do zrzucania
siana lub s³omy.

W gospodarstwie rolnym czêsto wy-
korzystywana jest drabina. Zapamiêtaj,
¿e bezpieczna drabina nie mo¿e byæ
uszkodzona, nie mo¿e mieæ wy³ama-
nych albo pêkniêtych szczebli i pod³u¿-
nic. Je�li jest drewniana, nie wolno ma-
lowaæ jej emali¹, gdy¿ nie bêd¹ widocz-
ne uszkodzenia drewna. Do konserwacji
u¿ywa siê wtedy lakieru bezbarwnego.
Drabina powinna byæ tak postawiona,
by nie grozi³o jej nag³e przesuniêcie siê
po pod³o¿u. Je¿eli jest rozstawna, jej
segmenty powinny byæ spiête ³añcu-
chem albo innym po³¹czeniem ograni-
czaj¹cym rozstaw. 

Nie wolno u¿ywaæ drabiny jako
szczude³, stawiaæ jej na nierównym pod-

Niebezpieczne miejsca
w gospodarstwie

Dbanie o porządek na terenie go-
spodarstwa rolnego oraz zachowa-
nie uwagi i ostrożności zmniejsza
ryzyko upadku.



³o¿u, naprzeciw drzwi i wrót mog¹cych
j¹ przewróciæ, a tak¿e schodziæ i wcho-
dziæ po niej ty³em do szczebli.

Niebezpieczne miejsca w obrêbie go-
spodarstwa mog¹ znajdowaæ siê w po-
mieszczeniach nad budynka-
mi inwentarskimi, np. na stry-
chach, wykorzystywanych
przewa¿nie do sk³adowania
pasz objêto�ciowych i ziarna.
Powinny one byæ dostatecznie
widne i przestronne, aby mo¿-
na by³o swobodnie siê po nich
poruszaæ i pracowaæ. Je�li
znajdziesz siê w takim miej-
scu, b¹d� szczególnie ostro¿-
ny, gdy¿ mo¿esz natkn¹æ siê
tam na ró¿ne nierówno�ci,

ostre gwo�dzie, blachy wystaj¹ce ze
�cian lub elementy konstrukcji dachu.

Narzêdzia u¿ywane do pracy doro�li
powinni przechowywaæ w jednym miej-
scu, najlepiej na specjalnym stojaku al-

bo wieszaku (zw³aszcza ³opaty,
wid³y i kosy). Unikaj kontaktu
z tymi przedmiotami. Dla w³a-
snego bezpieczeñstwa nie zbli-
¿aj siê tak¿e do otworów umiej-
scowionych wysoko w �cianach
budynków gospodarskich, na-
wet gdy, zgodnie z odpowiedni-
mi wymogami, s¹ one zabez-
pieczone porêczami, które unie-
mo¿liwiaj¹ zbytnie wychylanie
i upadek z wysoko�ci.

Dobrze te¿ aby� wiedzia³,
¿e schody w budynkach inwen-
tarskich musz¹ byæ odpowied-
nio mocne i wygodne, o szorst-
kiej, zapobiegaj¹cej po�lizgom
powierzchni. 

Schody na poddasza i stry-
chy powinny byæ wyposa¿one
w balustrady ochronne; wej-
�ciom tym nale¿y zapewniæ
dostateczne o�wietlenie.

Prace albo zabawy na wysokości na-
leżą do szczególnie niebezpiecznych.
Tym bardziej powinieneś o tym pamiętać
i unikać wchodzenia na różnego rodzaju
pomosty, drabiny, dachy, a także nie
wspinać się po drzewach. Upadki z nich
prowadzą do ciężkiego kalectwa, a na-
wet śmierci.

Schody bez poręczy
mogą być niebezpieczne.



W zwalczaniu szkodników stosuje siê
m.in. chemiczne �rodki ochrony ro�lin.

S³u¿¹ one do niszczenia szkodników
w uprawach rolniczych, ogrodniczych
i sadowniczych. Przy nieumiejêtnym ob-
chodzeniu siê z nimi mog¹ byæ bardzo
gro�ne dla cz³owieka.

Szkodliwo�æ chemicz-
nych �rodków ochrony
ro�lin wynika z:

! du¿ej aktywno�ci
biologicznej � to znaczy
dzia³ania na ró¿ne organi-
zmy (ludzkie, zwierzêce,
ro�linne),

! zdolno�ci odk³adania siê i prze-
mieszczania w �rodowisku � w ro�linach,
glebie, wodzie, organizmach zwierzê-
cych,

! truj¹cego dzia³ania na cz³owieka
i zwierzêta,

! masowego stosowania i ³atwego
dostêpu do nich.

Powiniene� bezwzglêdnie unikaæ z ni-
mi kontaktu. Wszystkie prace zwi¹zane
z zakupem, przygotowaniem do u¿ycia

i stosowaniem w uprawach
chemicznych �rodków

ochrony ro�lin powin-
ni wykonywaæ doro-
�li. Przy pracy z ty-
mi preparatami po-
winni mieæ na so-
bie specjalne ubra-

nia, buty, rêkawice
i maski ochronne. Pa-

miêtaj, ¿e preparaty che-
miczne dostaj¹ siê do organizmu cz³o-
wieka przez skórê, p³uca, b³ony �luzowe

nosa, ust i oczu. Te wszystkie drogi prze-
nikania musz¹ byæ zabezpieczone.

Bardzo wa¿ne jest prawid³owe prze-
chowywanie chemicznych �rodków
ochrony ro�lin, a tak¿e nawozów sztucz-
nych na terenie gospodarstwa. Warto,

aby� wiedzia³, ¿e powinny byæ one prze-
chowywane w szczelnych, oryginalnych,
a wiêc odpowiednio oznakowanych opa-
kowaniach. Nale¿y je sk³adowaæ w wy-
znaczonych, suchych, odrêbnych (nie
wolno tam przechowywaæ np. ¿ywno�ci,
pasz) pomieszczeniach. I powtórzmy raz
jeszcze: nie wolno ci urz¹dzaæ zabaw
w s¹siedztwie tych preparatów! Mo¿e to
byæ bowiem gro�ne dla twojego zdrowia.

Istotne dla twojego bezpieczeñstwa
jest te¿ rygorystyczne przestrzeganie tzw.
karencji � czyli okresu od ostatniego za-
biegu do zbioru chronionych p³odów. Nie
wolno zbieraæ, spo¿ywaæ i sprzedawaæ
produktów rolnych przed up³ywem ka-
rencji � pozosta³e na ro�linach �rodki
chemiczne mog¹ bowiem powodowaæ
ostre zatrucia i przewlek³e choroby.

Uwa¿aj równie¿ na wapno. Jest ono
�rodkiem ¿r¹cym, mog¹cym powodo-
waæ podra¿nienia, szczególnie oczu
i skóry. Przy zaprószeniu oczu wapnem
natychmiast przemyj je wod¹ i zg³o� siê
do lekarza (okulisty).

Zagrożenia chemiczne 

Najwięcej zatruć chemicznymi środkami
ochrony roślin powstaje przy nieprawidłowym
ich stosowaniu w zabiegach ochrony upraw.



Wspó³czesne gospodarstwo rolne jest
zazwyczaj bogato wyposa¿one w maszy-
ny i narzêdzia rolnicze. Wprawdzie urz¹-
dzenia te u³atwiaj¹ pracê na wsi, ale � je-
�li s¹ w z³ym stanie technicznym lub nie-
w³a�ciwie siê je u¿ytkuje � przyczyniaj¹
siê do wielu wypadków i ludzkich trage-
dii. Najwiêksze zagro¿enie wystêpuje
w okresie wzmo¿onych prac w rolnic-
twie, zw³aszcza podczas ¿niw, om³otów
i wykopków.

Kombajny do zbioru zbó¿, zielonych
i ro�lin okopowych, kosiarki, prasy
do s³omy i kopaczki do ziemniaków s¹
z regu³y maszynami o du¿ej masie, z wie-

loma wiruj¹cymi czê�ciami i niebez-
piecznymi, ostrymi elementami roboczy-
mi. Zarówno ich obs³uga, jak i przebywa-
nie w bezpo�redniej blisko�ci stwarzaj¹
wiele zagro¿eñ: rozjechania, przewróce-
nia siê maszyny, przygniecenia, pochwy-
cenia przez urz¹dzenia i czê�ci maszyn
w ruchu.

Gdy na polach pracuj¹ maszyny wy-
posa¿one w pomosty dla obs³ugi (np.
kombajny do zbioru ziemniaków), nie
wolno na pomost wchodziæ ani z niego
schodziæ podczas ruchu maszyny. Prze-
bywanie na pomostach sadzarek do ziem-
niaków i siewników � str¹canie nadmia-

Maszyny i narzędzia 

Ruchome części 
maszyn bez osłon 
to przyczyna kalectwa, 
a nawet śmierci.



ru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna
w skrzyniach nasiennych � wi¹¿e siê
z du¿ym ryzykiem skaleczenia czy obciê-
cia palców i d³oni. Dotyczy to zw³aszcza
m³odzie¿y, gdy¿ konstrukcja maszyn rol-
niczych przewidziana jest do obs³ugiwa-
nia ich przez osoby doros³e.

Podobnie, wy³¹cznie osoby doros³e,
posiadaj¹ce odpowiednie do�wiadczenie
i kwalifikacje, mog¹ zajmowaæ siê obs³u-

g¹ dmuchaw, przeno�ni-
ków ta�mowych i �lima-
kowych. Wystêpuj¹ tam
bowiem zagro¿enia po-
chwyceniem przez prze-
suwaj¹ce siê lub wiruj¹ce
elementy przeno�ników
oraz nara¿enie na znaczne
zapylenie przy odbiorze
s³omy i siana transporto-
wanych przy u¿yciu dmu-
chaw.

Pamiêtaj, ¿e nie wolno
ci przebywaæ w odleg³o-

�ci mniejszej ni¿ 50 m od pracuj¹cych
kosiarek rotacyjnych, sieczkarni zbieraj¹-
cych, rozrzutników obornika czy gwiaz-
dowych kopaczek do ziemniaków. Zda-
rzaj¹ siê bowiem wypadki urwania siê bi-
jaków, no¿y czy dostania siê kamieni
na zespó³ rotacyjny � wówczas ra¿¹ one
niczym pociski.

Je�li zaobserwujesz nieprawid³owo-
�ci, nie wahaj siê zwróciæ uwagê doro-

Podstawowymi warunkami bezpiecznej
pracy przy maszynach i urządzeniach żniw-
nych są: odpowiednie kwalifikacje obsługują-
cych je osób dorosłych, przestrzeganie
szczegółowych zaleceń i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zawartych w fabrycznych
instrukcjach obsługi, a także przystępowanie
do pracy w stanie wypoczętym i trzeźwym.
Nigdy nie zbliżaj się do pracujących maszyn,
bo może to się skończyć kalectwem, a nawet
śmiercią. Nigdy nie uruchamiaj samodzielnie
maszyn rolniczych.

Osłona wałka przegubowego chroni przed pochwyceniem.



s³ym, ¿e wszelkiego rodzaju przek³adnie
pasowe, zêbate, ³añcuchowe, wa³y prze-
gubowo-teleskopowe i inne ruchome
czê�ci maszyn (z wyj¹t-
kiem tych, których nie
mo¿na os³oniæ) powinny
byæ bezwzglêdnie zabez-
pieczone w³a�ciwymi
os³onami.

Do najniebezpiecz-
niejszych maszyn u¿y-
wanych w gospodarstwie
rolnym nale¿¹ pilarki tar-
czowe, powszechnie u¿y-
wane do ciêcia drewna na opa³ i przy pra-
cach remontowo-budowlanych. Podczas
pracy z nimi bardzo czêsto zdarzaj¹ siê
okaleczenia, konieczne s¹ amputacje pal-
ców i d³oni, zdarzaj¹ siê nawet wypadki
�miertelne. Najgro�niejsze s¹ pilarki wy-
konane cha³upniczo, nieposiadaj¹ce kli-
nów rozszczepiaj¹cych, zabezpieczaj¹-
cych przed odrzutem przerzynanego ma-
teria³u, kapturów ochronnych, urz¹dzeñ
do podawania drewna przy ciêciu po-
przecznym.

Przydatne w pracach gospodarskich
s¹ równie¿ pilarki ³añcuchowe
(elektryczne albo spalinowe), s³u-
¿¹ce m.in. do okrzesywania pni
i przerzynania drewna. Nieumie-
jêtne ich stosowanie stwarza za-
gro¿enie ciê¿kiego okaleczenia
³añcuchem tn¹cym. Obs³ugiwaæ je
mog¹ tylko osoby doros³e.

Nierzadkie s¹ tak¿e na wsi ska-
leczenia i urazy powodowane nie-
ostro¿nym u¿ywaniem rêcznych
narzêdzi pracy, takich jak: m³otki,
siekiery, wid³y, grabie, kosy lub
no¿e. Podstawow¹ zasad¹ jest, ¿e
powinny byæ one przechowywane

w sta³ych miejscach i odpowiednio za-
bezpieczone. Warto, aby� pozna³ kilka
wymogów dotycz¹cych ostrych narzêdzi.

Przede wszystkim wide³, kos, sierpów
czy no¿y nie wolno zostawiaæ w miej-
scach przypadkowych, przysypanych
s³om¹ lub sianem. Kosa powinna byæ
w³a�ciwie osadzona i zaklinowana.
Przy przenoszeniu, przewo¿eniu b¹d�
przechowywaniu kosy, pi³y albo siekiery
nale¿y na ostre ich czê�ci na³o¿yæ os³onê
lub futera³. Trzonek do wide³ powinien
byæ równy i dostosowany d³ugo�ci¹
do ich rodzaju � d³u¿szy przy wid³ach
dwuro¿nych, krótszy przy czteroro¿nych
z rêkoje�ci¹.

Nie wolno ci wykonywać prac związanych
z użyciem pilarek tarczowych i łańcucho-
wych (prace te zarezerwowano dla osób do-
rosłych), a nawet przebywać w sąsiedztwie
działającej maszyny.

Piły tarczowe 
są najczęstszą przyczyną 
wypadków na wsi.



Lubimy zwierzêta, podkre�laj¹c, ¿e s¹
przyjació³mi cz³owieka. Nie wolno nam
jednak zapominaæ o ich odmienno�ci,
trudnych niekiedy do przewidzenia za-
chowaniach, a przede wszystkim o tym,
¿e nieumiejêtne postêpowanie z nimi mo-
¿e byæ dla nas bardzo nie-
bezpieczne.

Zwierzêtami hodowla-
nymi powinni zajmowaæ
siê ludzie odpowiednio
przeszkoleni, zdrowi, silni,
opanowani, o ³agodnym
usposobieniu, lubi¹cy takie zajêcie. Do-
tyczy to zw³aszcza obs³ugi du¿ych sam-
ców (ogierów, buhajów, knurów), do któ-
rych, dla w³asnego bezpieczeñstwa, nie
powiniene� siê zbli¿aæ. Podobnie unikaj
kontaktu z dziko ¿yj¹cymi zwierzêtami
i gryzoniami. Warto wiedzieæ, ¿e
po ukoñczeniu pierwszego roku ¿ycia bu-
haj (inaczej: byk zdolny do zap³odnienia)
powinien mieæ za³o¿one kó³ko metalowe

w przegrodzie nosowej, które s³u¿y
do poskramiania zwierzêcia i bezpiecz-
nego prowadzenia. Natomiast w trakcie
wyprowadzania doros³ego buhaja nale¿y
stosowaæ dodatkowo dr¹¿ek zaczepiony
do kó³ka. Stanowisko buhaja powinno

byæ po obu stronach wyposa¿one w ba-
riery uniemo¿liwiaj¹ce przygniecenie
cz³owieka do �ciany.

Krowa jest z natury zwierzêciem ³a-
godnym i spokojnym. Je�li jednak
chcia³by� siê do niej zbli¿yæ, najlepiej
uprzed� j¹ o tym g³osem. Ostrze¿enie
g³osem, a szczególnie dotykiem rêki
(poklepanie po boku lub zadzie) uspoka-
ja zwierzê. Dojeniem mog¹ zajmowaæ
siê tylko osoby odpowiednio do tego
przygotowane, najlepiej � znane i lubia-
ne przez krowê.

Konie s¹ wra¿liwe i p³ochliwe. Pod-
stawow¹ regu³¹ postêpowania z tymi
zwierzêtami jest stopniowe przyzwycza-
janie ich do powtarzaj¹cych siê czêsto
zmian w otoczeniu, np.: ha³asów, prze-
je¿d¿aj¹cych samochodów, obecno�ci
ludzi. Przed podej�ciem do konia nale¿y
zwróciæ na siebie uwagê, na przyk³ad
g³osem czy zbli¿eniem siê od strony ³ba.
Nie maj¹c w tym do�wiadczenia lub nie
bêd¹c znanym zwierzêciu, najlepiej jed-
nak nie zbli¿aj siê do niego w obawie
przed ugryzieniem albo kopniêciem.

Ostrożnie ze zwierzętami

Zwierząt nie wolno bić, straszyć, pło-
szyć ani w inny sposób drażnić.

Gdy krowa się spłoszy, 
możesz zaplątać się w łańcuch.



Trzoda chlewna, czyli popularne
�winki, chowana jest przewa¿nie w po-
mieszczeniach zamkniêtych, do których
nie ma potrzeby czêstego wchodzenia.
Do najczêstszych wypadków spowodo-
wanych przez �winie dochodzi na sku-
tek przygniecenia i pogryzienia. Unikaj
wiêc bezpo�redniego z nimi kontaktu.

Przyczyn¹ wypadków s¹ ciasne i �le
zaprojektowane pomieszczenia dla
zwierz¹t, wypas na uwiêzi, nieliczenie
siê z potencjaln¹ agresj¹ zwierz¹t, niety-
powym zachowaniem w okresie rui czy
w sytuacjach stresowych (przy za³adun-
ku, przewozie).

Bardzo gro�ne mo¿e okazaæ siê spo-
tkanie z podchodz¹cymi do ludzkich
siedzib dzikimi zwierzêtami. Nie wolno
wówczas okazywaæ paniki, trzeba za-
chowaæ spokój, oddaliæ siê na mo¿liwie
bezpieczn¹ odleg³o�æ i zaalarmowaæ do-
ros³e osoby.

Przebywaj¹c w �rodowisku wiejskim,
trzeba pamiêtaæ o zagro¿eniu chorobami
odzwierzêcymi. S¹ to choroby zaka�ne
i paso¿ytnicze, którymi cz³owiek mo¿e
siê zaraziæ od zwierz¹t chorych albo ta-

kich, które same niekoniecznie choruj¹,
ale s¹ nosicielami wirusów, bakterii,
grzybów czy paso¿ytów. Do zaka¿enia
organizmu ludzkiego dochodzi najczê-
�ciej przy bezpo�rednim kontakcie z cho-
rym zwierzêciem albo po spo¿yciu pro-
duktu pochodzenia zwierzêcego (miêsa,

mleka, jaj). Zaka¿enie mo¿e nast¹piæ tak-
¿e poprzez wdychanie zarazków zawar-
tych w py³ach rolniczych, spo¿ycie wo-
dy, do której dosta³y siê �cieki i zanie-
czyszczenia, lub spo¿ywanie brudnych
owoców i warzyw, na których znajdowa-
³a siê gleba zmieszana z odchodami zwie-
rz¹t, wreszcie � poprzez zanieczyszcze-
nie drobnych nawet skaleczeñ odchoda-
mi, ziemi¹, obornikiem itp.

Choroby odzwierzêce, np.: brucelo-
za, gru�lica, w¹glik, w�cieklizna, tokso-
plazmoza, w³o�nica, mog¹ spowodowaæ
trwa³e kalectwo i s¹ bardzo trudne
do wyleczenia. Chore zwierzêta musz¹
byæ izolowane i oddane pod opiekê
s³u¿b weterynaryjnych.

Wzrasta liczba bar-
dzo gro�nych chorób 
pochodzenia kleszczo-
wego � boreliozy, zapa-
lenia mózgu i opon mó-
zgowych. Do zaka¿enia
dochodzi na skutek nie-
odczuwalnego uk³ucia

przez kleszcze przenosz¹ce wirusy.
Ostro¿no�æ powiniene� zachowaæ
przede wszystkim podczas pobytu w le-
sie. Po powrocie do domu dok³adnie
obejrzyj cia³o i w razie znalezienia
w nim owada � udaj siê po pomoc do le-
karza, najlepiej do dermatologa.

Nieumiejętne postępowanie ze spotykany-
mi na wsi zwierzętami może doprowadzić
do obrażeń, okaleczeń, a nawet śmierci.

Lepiej nie zbliżać się do gniazd
os i szerszeni!



Do bardzo wielu wypadków na wsi
dochodzi przy pracach transportowych.
Czêsto ich ofiarami s¹ dzieci i m³odzie¿,
którzy � wbrew zakazom � uczestnicz¹
w transporcie rolniczym. Tymczasem
musisz mieæ �wiadomo�æ, ¿e obs³uga
ci¹gników z przyczepami czy te¿ samo-
bie¿nych maszyn rolniczych zarezerwo-

wana jest wy³¹cznie dla doros³ych.
Przy wykonywaniu tych czynno�ci wy-
stêpuje bowiem du¿e zagro¿enie naje-
chania na przeszkody, wy-
wrócenia siê pojazdu, a tak¿e
wyrz¹dzenia szkód osobom
trzecim.

Równie du¿e ryzyko wy-
padków, urazów r¹k i nóg,
przygniecenia czy przejecha-
nia zwi¹zane jest z czynno-

�ci¹ sprzêgania i rozprzêgania przyczep,
wozów i maszyn z ci¹gnikami rolniczy-
mi oraz pomoc¹ przy tych pracach. Tak-
¿e i te czynno�ci mog¹ byæ wykonywa-
ne tylko przez osoby doros³e.

Ci¹gnik to nie taksówka, dlatego nie
wsiadaj do niego w charakterze pasa¿e-
ra, chc¹c, by ciê nim przewieziono.

W ¿adnym razie nie próbuj te¿ jazdy
na b³otnikach i pomo�cie, na zaczepach
i dyszlach przyczep oraz maszyn.

Wozem i ciągnikiem

Nie uruchamiaj samodzielnie żad-
nych pojazdów używanych w rolnictwie,
gdyż może dojść do wypadku. Takie po-
jazdy mogą obsługiwać tylko dorośli.

Przewożenie osób w przyczepie jest zabronione!



Nigdy nie wdrapuj siê na przyczepy
i wozy za³adowane sianem, s³om¹ lub
zbo¿em! Ka¿dego roku podczas takiej
jazdy zdarza siê wiele
wypadków.

Jad¹c rowerem, pa-
miêtaj, aby pod ¿ad-
nym pozorem nie �pod-
czepiaæ siê� pod bêd¹-
ce w ruchu pojazdy rol-
nicze, gdy¿ ryzykujesz
utratê równowagi i do-
stanie siê pod ko³a po-
jazdu. Nie powiniene�
równie¿ podje¿d¿aæ
zbyt blisko do jad¹cego
z transportem pojazdu,
albowiem nara¿asz siê
na uderzenie wypadaj¹-
cym z platformy transportowej �le roz-
mieszczonym na niej ³adunkiem.

Warto zatem, aby� zapamiêta³: na ³a-
dunkach wysokich nie wolno przewoziæ
ludzi i ¿adnych przedmiotów luzem, po-

niewa¿ grozi to ich upadkiem i stwarza
zagro¿enie dla innych u¿ytkowników
dróg. Ludzi mo¿na natomiast przewoziæ

na przyczepie wyposa¿onej w przymo-
cowane siedziska z burtami o wysoko�ci
co najmniej 1,1 m oraz drabinki umo¿li-
wiaj¹ce bezpieczne wej�cie i zej�cie
z przyczepy.

Wypadki w transporcie rolniczym zdarzają
się najczęściej na skutek:

� zjechania z drogi i wywrócenia się cią-
gnika albo kolizji z innymi pojazdami,

� przewożenia osób na ładunku,
� braku odpowiedniego oświetlenia ma-

szyny,
� nieprawidłowego doczepiania przyczep,
� niezabezpieczenia ciągnika przed samo-

czynnym uruchomieniem.

Takie zachowanie stanowi duże zagrożenie!



Trudno nawet sobie wyobraziæ, jak-
by wygl¹da³o nasze ¿ycie bez korzysta-
nia z najprzeró¿niejszych urz¹dzeñ elek-
trycznych. Przy ich stoso-
waniu istnieje jednak bar-
dzo du¿e ryzyko powsta-
nia tragicznych wypadków
spowodowanych pora¿e-
niem pr¹dem. Mo¿e doj�æ
do zwêglenia tkanek, ciê¿-
kich poparzeñ, a nawet
�mierci. Szczególnie nie-
bezpieczne, gro¿¹ce w³a-
�nie �mierci¹, s¹ pora¿enia (nawet
przy napiêciu 230 V) powsta³e w �rodo-
wisku wilgotnym i gor¹cym.

Oto podstawowe zasady ostro¿no�ci
przy kontakcie z instalacjami i urz¹dze-

niami elektrycznymi w gospodarstwie
rolnym, które powiniene� znaæ i stoso-
waæ siê do nich:

! zwracaj uwagê na wszelkiego rodza-
ju tablice ostrzegawcze znajduj¹ce siê
na obiektach i urz¹dzeniach, w których
p³ynie pr¹d, oraz stosuj siê do podanych
na nich zaleceñ; nie dotykaj zw³aszcza

urz¹dzeñ oznakowanych jak
na ilustracji obok;
! staraj siê nie przebywaæ
w pobli¿u pracuj¹cych urz¹-
dzeñ i nie zbli¿aj siê do zerwa-
nych przewodów linii napo-
wietrznych, uszkodzonych ka-
bli, w tym z zerwan¹ izolacj¹,
gniazd elektrycznych i nie doty-
kaj ich;
! nie wspinaj siê na s³upy
energetyczne;
! naprawy w³¹czników, gniazd
elektrycznych, bezpieczników
� pozostaw doros³ym;
! wtyczkê z gniazdka wyci¹-
gaj zawsze jedn¹ rêk¹, przytrzy-
muj¹c gniazdko drug¹.

Gdyby�, pod nieobecno�æ
osoby doros³ej, zamierza³ wy-
mieniæ ¿arówkê, to przedtem

Prąd jest niebezpieczny

Pamiętaj, że wszystkie prace instalacyj-
ne, remontowe, naprawy urządzeń i insta-
lacji elektrycznych mogą wykonywać wy-
łącznie elektrycy posiadający stosowne
kwalifikacje.

Bezpieczniki automatyczne
dobrze chronią instalację
elektryczną.



koniecznie wy³¹cz napiêcie w obwodzie
o�wietleniowym poprzez wykrêcenie
bezpiecznika (czyli tzw. korka) albo
zwolnienie jego bolca (je�li jest to bez-
piecznik automatyczny) albo przesuniê-
cie d�wigienki wy³¹cznika ró¿nicowo-
pr¹dowego (nowoczesnego i skuteczne-
go �rodka ochrony przed pora¿eniem
pr¹dem elektrycznym).

Warto, aby� zapamiêta³ i w razie ko-
nieczno�ci przypomina³ doros³ym, ¿e
nie wolno:
" naprawiaæ bezpieczników topikowych
(korków), zak³adaæ drutu i innych przed-
miotów metalowych; trzeba mieæ stale
zapas odpowiednich bezpieczników,
przewidzianych dla danego natê¿enia
pr¹du,
" dotykaæ przewodów elektrycznych
nieizolowanych ani le¿¹cych na nich
przedmiotów, zarówno w miejscach ozna-
czonych tabliczkami ostrzegawczymi, jak
i tam, gdzie tabliczek takich nie ma,
" zarzucaæ przewodów elektrycznych
s³om¹ lub innymi materia³ami, chodziæ
po nich ani je�dziæ, gdy¿
w ten sposób ³atwo mo¿na
uszkodziæ ich pow³okê izo-
lacyjn¹,
" urz¹dzaæ stanowisk pra-
cy i sk³adowisk bezpo�red-
nio pod liniami elektryczny-
mi i w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 2 m od skrajnych prze-
wodów linii napowietrz-
nych niskiego napiêcia.

Skutki pora¿enia pr¹-
dem zale¿¹ od jego natê¿e-
nia i czasu oddzia³ywania na organizm
cz³owieka. Dlatego ratowanie pora¿one-
go musi byæ natychmiastowe. Przede
wszystkim musisz wy³¹czyæ urz¹dzenie

spod napiêcia, np. przez
wyjêcie wtyczki z gniazd-
ka wtyczkowego, wykrê-
cenie bezpieczników albo wy³¹czenie
automatycznego wy³¹cznika.

Je¿eli pora¿ony straci³ przytomno�æ
� to przy braku mo¿liwo�ci ocucenia
trzeba zastosowaæ sztuczne oddychanie;
przy zatrzymaniu akcji serca za� � ma-
sa¿ serca. Czynno�ci te powinni wyko-
nywaæ doro�li.

W ka¿dym przypadku nale¿y natych-
miast wezwaæ lekarza, poniewa¿ nawet,
gdy pora¿ony jest przytomny, stan jego
zdrowia mo¿e byæ powa¿nie zagro¿ony.

Przed wyłączeniem urządzenia spod na-
pięcia nie wolno dotykać porażonego, gdyż
samemu można ulec porażeniu. Jeżeli mamy
trudności z wyłączeniem prądu, można po-
szkodowanego odciągnąć za pomocą suche-
go kija lub stojąc na suchej desce (odizolo-
wanie od ziemi), pociągnąć go za odzież.

Prowizoryczne naprawy
zawsze są groźne.



Pomagaj¹c doros³ym, uczysz siê pra-
cowito�ci i samodzielno�ci, przygoto-
wujesz do doros³ego ¿ycia. Uczysz siê
tak¿e ceniæ pracê swoj¹, rodziców i in-
nych ludzi.

Je¿eli twoja praca polega na pomocy
doros³ym w lekkich czynno�ciach wy-
konywanych w gospodarstwie rolnym,
jest to zjawisko korzystne i ma du¿e
znaczenie. Jednak¿e powiniene� prze-
strzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
! twoja praca nie powinna siê
odbywaæ kosztem czasu prze-
znaczonego na naukê,
! pomoc w pracach
zwi¹zanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
i innymi obowi¹zkami domowymi nie
mo¿e odbywaæ siê kosztem czasu nie-
zbêdnego na twój sen, wypoczynek,
a nawet rozrywkê,
! powierzane ci prace nie mog¹ prze-
kraczaæ twoich mo¿liwo�ci fizycznych,
nie powinny nara¿aæ ciê na ryzyko ura-
zów i wypadków oraz stwarzaæ zagro-
¿eñ dla twojego rozwoju psychicznego
i fizycznego.

Jest jednak wiele czynno�ci i prac,
których nie wolno pod ¿adnym pozorem

ci wykonywaæ, dopóki nie
skoñczysz 15 lat.

Jakich prac
nie wolno ci wykonywać



Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 15 

1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi  
i innymi maszynami samobieżnymi. 

Samodzielne kierowanie ciągnikami i samo-
bieżnymi maszynami wymaga kwalifikacji i 
doświadczenia. Przy wykonywaniu tej 
czynności występuje duże zagrożenie 
najechania, wywrócenia, a także 
wyrządzenia krzywdy innym osobom. 

2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, 
zielonek i okopowych, maszyn żni-
wnych, kosiarek rolniczych, pras do 
słomy i siana, kopaczek do zbioru 
okopowych. 

Są to maszyny z urządzeniami tnącymi lub 
gniotącymi, z wieloma wirującymi częściami, 
przeważnie o dużej masie. Ich bezpośrednia 
obsługa w warunkach polowych stwarza 
wiele zagrożeń przejechania, przewrócenia 
maszyny, przygniecenia, pochwycenia przez 
pracujące mechanizmy, skaleczenia, 
obcięcia kończyn � tak osób obsługujących, 
jak i postronnych. 

3. Sprzęganie i rozprzęganie maszyn  
i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów 
z ciągnikami rolniczymi, a także 
pomaganie przy tych czynnościach. 

Przy tych pracach występuje wysokie 
zagrożenie przygniecenia i przejechania, 
urazów rąk i nóg. 

4. Przebywanie na pomostach sadzarek 
do ziemniaków oraz siewników i kory-
gowanie ich pracy poprzez strącanie 
nadmiaru sadzeniaków lub przegarnia-
nie ziarna w skrzyni nasiennej. 

Przy tych czynnościach występują bardzo 
często obcięcia palców i dłoni. 

5. Obsługa maszyn do przygotowania 
pasz � sieczkarni, śrutowników, gnio-
towników, mieszalników, 
rozdrabniaczy. 

Występuje wysokie zagrożenie urazów dłoni 
przez wirujące noże, topory, walce i bębny, 
pochwycenia przez wały napędowe i pasy 
transmisyjne. 

6. Obsługa młockarni, zwłaszcza praca 
na górnym pomoście młockarni oraz 
przy współpracującej prasie do słomy. 

Pracy towarzyszy duże zapylenie i hałas. 
Występuje duże zagrożenie pochwyceniem 
i uderzeniem pasami transmisyjnymi, niebez-
pieczeństwo pochwycenia ręki, zagrożenie 
upadkiem z pomostu, pochwyceniem przez 
elementy prasy. 

7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki 
tarczowej (�krajzegi�, �cyrkularki�) oraz 
wykonywanie czynności pomocniczych 
przy tej pracy: podawanie i odbieranie 
materiału, usuwanie trocin i inne prace 
porządkowe. 

Pilarka tarczowa to jedna z najniebezpie-
czniejszych maszyn, przy której występuje 
najwięcej okaleczeń, amputacji oraz wypa-
dków śmiertelnych. Każdy kontakt z tarczą 
piły kończy się poważnym urazem. Wystę-
puje często odrzut materiału, zakleszczenia, 
odpryski. Zagrożenie wzrasta, gdy pilarka 
nie ma osłon klina rozszczepiającego, 
urządzenia podającego materiał do cięcia 
poprzecznego. 



8. Wszelkie prace przy użyciu pił 
łańcuchowych (przecinanie pni, 
okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie 
drzew itp.). 

Posługiwanie się piłą łańcuchową wymaga 
siły i sprawności dorosłego mężczyzny, 
kwalifikacji i wprawy. Występuje wysokie 
zagrożenie bardzo ciężkimi urazami 
łańcuchem tnącym przy manewrowaniu piłą, 
�odbiciu� piły, opuszczeniu na nogę itp. 

9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek  
i rozładunek drewna o średnicy 
większej niż 15 cm. 

Są to prace wymagające specjalistycznych 
umiejętności, siły fizycznej i doświadczenia. 
Występuje wysokie zagrożenie 
przygnieceniem osób pracujących. 

10. Obsługa dmuchaw, przenośników 
taśmowych i ślimakowych. 

Występuje duże zagrożenie pochwyceniem 
przez wirujące lub przesuwające się 
elementy oraz znaczne zapylenie przy 
odbiorze słomy i siana transportowanego 
dmuchawą. 

11. Załadunek, wyładunek i wysiew 
tlenkowego wapna nawozowego 
(wapna palonego). 

Jest to substancja o silnych właściwościach 
pylących, żrących i parzących, powodująca 
poparzenia błon śluzowych, oczu i skóry. 

12. Wszelkie prace z chemicznymi 
środkami ochrony roślin. 

Środki chemiczne I i II klasy toksyczności to 
trucizny, środki III klasy są szkodliwe  
dla zdrowia. Występuje niebezpieczeństwo 
zatrucia. 

13. Prace z użyciem rozpuszczalników 
organicznych. 

Rozpuszczalniki organiczne (benzyny, 
rozpuszczalniki nitro, chlorokauczukowe  
i inne) � składniki farb, lakierów, klejów � są 
szkodliwe dla zdrowia, niektóre są 
rakotwórcze, mają właściwości narkotyczne, 
ulegają rozpuszczeniu w tkance mózgowej, 
powodując trwałe szkody. Ich pary tworzą z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły. Występuje zagrożenie wybuchem, pożarem, 
poparzeniem. Opary lepiku i smoły zawierają 
rozpuszczalniki organiczne. 

15. Rozpalanie i obsługa pieców 
centralnego ogrzewania. 

Występuje niebezpieczeństwo wybuchu  
i pożaru, groźba poparzeń twarzy i rąk. 

16. Obsług parników, kotłów do 
gotowania. 

Występuje niebezpieczeństwo groźnych 
oparzeń dzieci. 

17. Obsługa rozpłodników (buhajów, 
ogierów, knurów, tryków). 

Dorosłe rozpłodniki są zwykle agresywne  
i wymagają stałej obsługi przez sprawnego 
mężczyznę ze względu na zagrożenie 
agresją: kopnięciem, uderzeniem, 
przygnieceniem, pogryzieniem. 

 



18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace 
przy uboju i rozbiorze zwierząt. 

Występuje duże zagrożenie urazami ze 
strony broniących się zwierząt oraz 
obciążenie psychiczne młodego człowieka. 

19. Opróżnianie zbiorników i wywóz 
gnojówki, gnojowicy i szamba. 

Istnieje duże niebezpieczeństwo urazów 
mechanicznych oraz zatrucia 
siarkowodorem. 

20. Wykonywanie wykopów ziemnych  
i praca w wykopach. 

Występuje niebezpieczeństwo oberwania  
i obsunięcia się ścian wykopu i zasypania 
pracującego. 

21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych 
podnośników. 

Prace te wymagają uprawnień  
i odpowiedzialności. 

22. Prace w zamkniętych silosach, 
zbiornikach i pojemnikach. 

Występuje zagrożenie uduszeniem na 
skutek spadku zawartości tlenu w powietrzu, 
zasypaniem i uduszeniem w silosach 
zbożowych. 

23. Wszelkie prace na wysokości ponad  
3 m na: pomostach, drabinach, 
drzewach, dachach itp. 

Występuje zagrożenie upadkiem. 



W�ród najwa¿niejszych i najczêst-
szych przyczyn po¿arów na wsi znajdu-
je siê przede wszystkim niew³a�ciwe po-
s³ugiwanie siê otwartym ogniem.

W celu unikniêcia po¿arów kieruj siê
nastêpuj¹cymi zasadami:

� nie u¿ywaj otwartego ognia w od-
leg³o�ci mniejszej ni¿ 10 metrów od
miejsc sk³adowania materia³ów palnych,
a w szczególno�ci: stodo³y, budynków
inwentarskich, punktów stertowania
zbo¿a itp.,

� nie wypalaj ro�linno�ci na ³¹kach,
pastwiskach, rowach i pasach przydro¿-
nych oraz w okolicy szlaków kolejo-
wych.

Je�li planujesz rozpalanie ogniska
na terenie gospodarstwa, koniecznie
sprawd�, czy:

� miejsce ogniska nie jest w pobli¿u
stodo³y, stogów siana itp.,

� miejsce ogniska jest prawid³owo
zabezpieczone i otoczone kamieniami,

� przygotowa³e� wiadro z wod¹ lub
piasek do ugaszenia ogniska.

Po zakoñczeniu ogniska, upewnij siê,
czy zosta³o ono ca³kowicie ugaszone.

Je¿eli w pobli¿u gospodarstwa rolne-
go znajduje siê las, pamiêtaj, ¿e poja-
wiaj¹ce siê w okresie letnim oraz wio-
sennym susze sprzyjaj¹ powstawaniu
i rozprzestrzenianiu siê po¿arów w la-
sach, najczê�ciej na skutek nieprawid³o-
wego pos³ugiwania siê otwartym
ogniem. Pamiêtaj zatem, aby:

� nie rozpalaæ ognisk w pobli¿u lasu;
otwartym ogniem mo¿na siê pos³ugiwaæ
w odleg³o�ci 100 m od granicy lasu, 

� nie wypalaj wierzchniej warstwy
i pozosta³o�ci ro�linnych,

Jak obchodzić się 
z otwartym ogniem

Ognisko można rozpalać tylko i wyłącz-
nie pod nadzorem osób dorosłych i tylko
w miejscach do tego specjalnie przygoto-
wanych.

Duże pożary lasów
gasi się z samolotów.



� przestrzegaj bezwzglêdnie zakazu
wstêpu do lasu w zwi¹zku z du¿ym za-
gro¿eniem po¿arowym.

Warto, aby� wiedzia³, ¿e w lasach
mog¹ wystêpowaæ nastêpuj¹ce stopnie
zagro¿enia po¿arowego:

I � zagro¿enie ma³e,
II � zagro¿enie du¿e (b¹d� ostro¿ny),
III � zagro¿enie katastrofalne (nie

wolno rozpalaæ ognisk nawet w miej-
scach do tego wyznaczonych),

0 � oznacza brak zagro¿enia.
Ponadto pamiêtaj, aby:
� w budynkach gospodarskich nie

u¿ywaæ �wiec ani zapa³ek,
� zabezpieczyæ materia³y mog¹ce

ulec zapaleniu (pod³oga, �ciany, firany,
meble, gazety) przed mo¿liwo�ci¹ kon-
taktu z otwartym ogniem, ¿arem oraz
gor¹cym popio³em z kominka,

� w przypadku braku �wiat³a (zaniku
napiêcia) nie u¿ywaæ otwartego ognia,
czyli �wieczek i zapa³ek; w razie ko-
nieczno�ci u¿yj latarki,

� nie zapalaæ palników w kuchen-
kach gazowych bez wiedzy doros³ych,

� nie u¿ywaæ otwartego ognia
na strychu domu oraz w piwnicy,

� nie u¿ywaæ otwartego ognia w
miejscach, gdzie przechowywane s¹ ma-
teria³y palne.

Wypalanie łąk i traw prowadzi do pożaru.



W przypadku zauwa¿enia po¿aru
w gospodarstwie lub w jego s¹siedz-
twie musisz natychmiast opu�ciæ za-
gro¿ony obszar i niezw³ocznie powia-
domiæ osobê doros³¹ o tym fakcie albo
natychmiast zaalarmowaæ stra¿ po¿ar-
n¹, dzwoni¹c pod nr 998 lub 112.

Jak powiniene� postêpowaæ w przy-
padku po¿aru:
! je¿eli po¿ar jest ma³y i wiesz, jak po-
s³ugiwaæ siê ga�nic¹, to natychmiast
przyst¹p do gaszenia ognia;
! natychmiast powiadom wszystkie
osoby znajduj¹ce siê w gospodarstwie
o zaistnieniu po¿aru;
! u¿ywaj prostych sposo-
bów, by ugasiæ po¿ar w za-
rodku � ga�nica, woda, pia-
sek itp.;
! je�li pali siê t³uszcz w na-
czyniu kuchennym, uga� go
sol¹ kuchenn¹ lub po prostu
nakryj szczeln¹ pokrywk¹;
! nie próbuj ugasiæ ognia,
którego nie jeste� w stanie
opanowaæ;
! w przypadku zaistnienia
po¿aru w domu, w którym
siê znajdujesz, podczas ewa-
kuacji przemieszczaj siê
mo¿liwie jak najbli¿ej pod-
³ogi ze wzglêdu na wysokie
temperatury panuj¹ce w gór-
nych warstwach pomiesz-
czenia;
! gdyby po¿ar i sw¹d dymu
obudzi³ ciê ze snu � zbadaj,
czy drzwi s¹ ciep³e; je¿eli

tak, to nie otwieraj ich, postaraj siê u¿yæ
innych dróg w celu opuszczenia po-
mieszczenia (np. przez okno, o ile jest to
mo¿liwe) lub usilnie wzywaj pomocy,
wymachuj¹c przez okno bia³ym obru-
sem lub prze�cierad³em;
! je�li musisz wyj�æ przez zadymione
pomieszczenie, to zakryj usta i nos gê-
st¹ tkanin¹ lub zwil¿on¹ chusteczk¹,
okryj siê czym� niepalnym i przemiesz-
czaj tu¿ przy pod³odze, poniewa¿ dym
i gor¹ce powietrze unosi siê do góry,
a do³em powietrze jest czyste i ch³odne;
! po opuszczeniu objêtego po¿arem
pomieszczenia, je¿eli to mo¿liwe, za-

Na wypadek pożaru 

Toksyczne działanie dymu może
spowodować utratę świadomości
już po kilku sekundach!



mknij drzwi, co ograniczy na jaki� czas
rozprzestrzenianie siê po¿aru;
! po wydostaniu siê z domu natych-
miast wezwij stra¿ po¿arn¹ z najbli¿sze-
go telefonu.

PODSTAWOWE ZASADY 
ZAPOBIEGANIA POŻAROM

Urz¹dzenia elektryczne:
� nie u¿ywaj elektrycznych urz¹dzeñ

ogrzewczych ustawionych bezpo�rednio
na pod³o¿u palnym;

� za ka¿dym razem
po u¿yciu urz¹dzeñ elek-
trycznych sprawd�, czy zo-
sta³y one wy³¹czone;

� nie wykonuj prowizo-
rycznych po³¹czeñ elek-
trycznych;

� pamiêtaj, ¿e urz¹dze-
nia o�wietleniowe, np.
lampki nocne, lampy stoj¹ce itp., bardzo
szybko siê nagrzewaj¹. Nie k³ad� w ich
pobli¿u materia³ów palnych, gdy¿ mo¿e
to spowodowaæ zainicjowanie i bardzo
szybki rozwój po¿aru w pomieszczeniu;

� w przypadku zaniku pr¹du w
mieszkaniu nie próbuj bez wiedzy doro-
s³ych wymieniaæ bezpieczników;

� pamiêtaj, ¿e w³¹czaj¹c kilka urz¹-
dzeñ do jednego gniazda, przeci¹¿asz
instalacjê elektryczn¹.

Urz¹dzenia gazowe:
� nie u¿ywaj kuchenki gazowej

do ogrzewania mieszkania;
� nie uruchamiaj kuchenki gazowej

bez wiedzy doros³ych;
� zawsze po u¿yciu kuchenki gazo-

wej sprawd�, czy zawór butli zosta³ za-
mkniêty (zakrêcony);

� je�li zauwa¿ysz nieszczelno�æ
w butli gazowej lub wydobywaj¹cy siê
gaz z kuchenki, natychmiast powiadom
o tym fakcie doros³ych. Pod ¿adnym po-
zorem nie pos³uguj siê w tym pomiesz-
czeniu otwartym ogniem;

� pamiêtaj o tym, aby chroniæ butle
z gazem przed nas³onecznieniem;

� wszelkie czynno�ci zwi¹zane
z roz³¹czaniem i przy³¹czaniem urz¹-
dzeñ gazowych do sieci mo¿e wykonaæ
tylko specjalista posiadaj¹cy odpowied-
nie uprawnienia.

Ponadto:
� sprawd�, czy numer domu, w któ-

rym przebywasz, jest widoczny z ulicy;
� sprawd�, czy w domu tym dostêp-

na jest sprawna ga�nica;
� sprawd�, czy mo¿na swobodnie

poruszaæ siê drogami ewakuacyjnymi
w domu, czy na korytarzu nie le¿¹ jakie�
niebezpieczne przedmioty;

� w miarê mo¿liwo�ci zabezpiecz mo-
g¹ce ulec zapaleniu materia³y przed mo¿-
liwo�ci¹ kontaktu z otwartym ogniem;

� pamiêtaj, aby w pobli¿u kominków
nie uk³adaæ materia³ów palnych, np. ga-
zet, papierów itp.;

� pamiêtaj, ¿e je�li w otoczeniu go-
spodarstwa przechowywane s¹ pojemni-
ki z rozpuszczalnikami, benzyn¹, farba-
mi itp., to jest to potencjalna bomba,
która ³atwo mo¿e wybuchn¹æ.

Nigdy nie gaś wodą urządzeń 
będących pod napięciem elektrycznym! 



Zagro¿enie powodziowe najczê�ciej
wystêpuje w okresie:

� zimowo-wiosennym, na skutek
sp³ywu wód roztopowych i kry lodowej,
co jest g³ównie spowodowane gwa³tow-
nym topnieniem �niegu i lodu,

� letnim, na skutek intensywnych
b¹d� d³ugotrwa³ych opadów deszczu.

Warto, aby� pozna³ podstawowe po-
jêcia zwi¹zane z zagro¿eniem powo-
dziowym. S¹ to: pogotowie przeciwpo-
wodziowe i alarm powodziowy. Pogoto-
wie przeciwpowodziowe wprowadza
siê, gdy poziom wody w rzece wzrasta

do poziomu ostrzegawczego i wed³ug
prognoz bêdzie siê podnosiæ. Alarm po-
wodziowy og³asza siê natomiast, gdy
poziom wody zbli¿a siê do stanu alar-
mowego lub go przekracza, a prognozy
przewiduj¹ dalszy jego wzrost.

Gdy nadejdzie powód�:
� natychmiast zawiadom o tym fak-

cie doros³ych,
� w przypadku niebezpieczeñstwa

przemieszczaj siê na wy¿sze piêtra bu-
dynku, 

� s³uchaj bardzo uwa¿nie komunika-
tów radiowych i telewizyjnych,

� wy³¹cz wszystkie urz¹dzenia
i sprzêt z zasilania energi¹ elektryczn¹
oraz dop³yw gazu,

� przygotuj w czê�ci domu, nie zala-
nej wod¹, zapasy umo¿liwiaj¹ce prze-
trwanie w postaci ¿ywno�ci i wody pitnej,

� pomó¿ innym w przenoszeniu cen-
nych przedmiotów i wyposa¿enia domu
na wy¿sze piêtra budynku, by uchroniæ
je przed zniszczeniem,

� przygotuj siê do ewentualnej ewa-
kuacji, zapakuj wa¿ne dla ciebie rzeczy,

� w przypadku przeprowadzania ewa-
kuacji, obowi¹zkowo stosuj siê do zale-

ceñ przekazywanych przez
osoby prowadz¹ce czynno�ci
ratownicze,

� je¿eli nie zd¹¿ono ewaku-
owaæ zwierz¹t, pamiêtaj, aby
koniecznie uwolniæ je z poza-
mykanych pomieszczeñ,

� dopilnuj, by nie u¿ywaæ
do celów spo¿ywczych wód
gruntowych, bo mog¹ one byæ
ska¿one.

� je�li musisz przekroczyæ zalany
obszar, u¿yj tyczki do badania gruntu
przed sob¹, a do przej�cia wybieraj
miejsca bez pr¹du powodziowego,

� w miarê mo¿liwo�ci zapobiegaj
tworzeniu siê atmosfery paniki, staraj
siê zachowaæ spokój.

Po powodzi:
� s³uchaj komunikatów radiowych

i telewizyjnych i nie wracaj do domu,
dopóki nie bêdziesz mia³ pewno�ci, ¿e
jest to bezpieczne,

� jak najd³u¿ej pozostañ poza zasiê-
giem wód powodziowych z powodu ich

W czasie powodzi 

Nie chodź po obszarach zalanych wo-
dą, jeśli woda przemieszcza się zbyt
szybko. Fala powodziowa o głębokości
kilkunastu centymetrów może przewrócić
dorosłego człowieka!



ska¿enia �ciekami lub bakteriami choro-
botwórczymi itp.,

� wchod� ostro¿nie do domu,
sprawd�, czy fundamenty nie maj¹ pêk-
niêæ lub czy nie ma innych
widocznych uszkodzeñ bu-
dynku,

� wyrzuæ ca³¹ ¿ywno�æ,
która mia³a kontakt z woda
powodziow¹,

� nie dotykaj zwierz¹t pa-
d³ych w wyniku powodzi,

� wodê do picia, p³ukania owoców
i warzyw spo¿ywanych na surowo oraz
do higieny osobistej gotuj przed u¿yciem,

� poinformuj doros³ych o zerwanych
liniach energetycznych, nieszczelno�ci
ruroci¹gu gazowego lub o innych zagro-
¿eniach wystêpuj¹cych w gospodarstwie,

� pamiêtaj, ¿e wszystkie urz¹dzenia,
które przydatne s¹ do dalszego u¿ytko-
wania, trzeba zdezynfekowaæ.

Podczas powodzi potrzebna jest każda
pomoc. Zgłoś się na ochotnika, bo twoja
pomoc może okazać się niezbędna.

PAMIĘTAJ!
W przypadku powodzi powiadom straż pożarną � telefon 998 
lub dzwoń na 112 - uniwersalny telefon alarmowy.



Pieszy, podobnie jak osoba kieruj¹ca
pojazdem, tak¿e jest uczestnikiem ruchu
drogowego i obowi¹zuj¹ go okre�lone
regu³y. Poruszanie siê po drogach zgod-
nie z zasadami ruchu drogowego to pod-
stawa twojego bezpieczeñstwa. 
! Jeste� obowi¹zany korzystaæ z chod-
nika lub drogi dla pieszych, a w razie ich
braku � z pobocza. Je¿eli nie ma pobo-
cza lub czasowo nie mo¿na z niego ko-
rzystaæ, mo¿esz korzystaæ
z jezdni, pod warunkiem
poruszania siê jak najbli-
¿ej jej krawêdzi i ustêpo-
wania miejsca nadje¿d¿a-
j¹cemu pojazdowi.
! Id¹c po poboczu albo
jezdni, jeste� obowi¹zany
poruszaæ siê lew¹ stron¹
drogi. 

Bardzo wa¿ne jest,
aby� porusza³ siê w³a�nie
lew¹ stron¹ drogi. Wów-
czas mo¿esz z du¿ym wyprzedzeniem
dostrzec nadje¿d¿aj¹cy samochód i od-
powiednio zareagowaæ, np. gdy samo-
chód czy te¿ traktor zbytnio zbli¿a siê
do ciebie, natychmiast trzeba usun¹æ siê
z toru jego jazdy. Wiêkszo�æ id¹cych,
zarówno doros³ych, jak i dzieci, wyzna-
je zasadê � skoro widzê jad¹cy pojazd,
to jego kierowca te¿ mnie widzi. Nic
bardziej mylnego. Czêsto �wtapiasz siê�
bowiem w otoczenie. Przy ograniczonej
widoczno�ci, gdy np. zapada zmrok
i masz na sobie ubranie w spokojnych
szaro-czarnych kolorach, kierowca do-
strzega ciê z du¿ym opó�nieniem. 

Osoba w wieku do 15 lat, poruszaj¹-
ca siê po drodze po zmierzchu, poza ob-
szarem zabudowanym jest zobowi¹zana
u¿ywaæ elementów odblaskowych. Ich
dzia³anie polega na odbijaniu �wiate³ sa-
mochodu, dziêki temu kierowca zauwa-
¿a pieszego lub rowerzystê z du¿ym wy-
przedzeniem. Poniewa¿ piesi s¹ obowi¹-
zani chodziæ jezdni¹ przodem do kierun-
ku jazdy samochodu, element odblasko-

wy nale¿y umie�ciæ z przodu sylwetki.
Na pewno jednak bêdziesz jeszcze lepiej
zabezpieczony, gdy bêdziesz go mia³
tak¿e z ty³u.

Id¹c po jezdni, masz obowi¹zek ust¹-
pienia pierwszeñstwa nadje¿d¿aj¹cemu
pojazdowi. Nawet, gdy masz pierwszeñ-
stwo przed pojazdem, np. korzystaj¹c
z przej�cia dla pieszych na zielonym
�wietle, powiniene� zawsze upewniæ siê,
czy jad¹cy samochód na pewno zd¹¿y
siê zatrzymaæ.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków
drogowych z udzia³em osób pieszych s¹
tak zwane wtargniêcia na jezdniê, czyli

Gdy idziesz przez wieś

Dziecko, które nie ma 7 lat, może korzy-
stać z drogi tylko pod opieką osoby, która
ma co najmniej 10 lat. Piesi, idący jezdnią,
są obowiązani iść jeden za drugim. Na dro-
dze o małym ruchu, w warunkach dobrej
widoczności, dwóch pieszych może iść
obok siebie.



nieostro¿ne, nag³e wej�cia wprost
pod samochód. Ka¿d¹ drogê, zarówno tê
ruchliw¹, jak te¿ spokojn¹, wiejsk¹ czy
nawet drogê gruntow¹, nale¿y pokony-
waæ, zachowuj¹c zasady
ostro¿no�ci. Najpierw spo-
gl¹damy w lewo, pó�niej
w prawo, znowu w lewo
i dopiero idziemy. Wyj¹t-
kowo ostro¿nie zachowu-
jemy siê, gdy mamy ogra-
niczon¹ widoczno�æ, np.
wychodzimy zza ogrodze-
nia czy spoza samochodu.

Na jezdni i w jej pobli-
¿u nie mo¿na siê bawiæ,
graæ w pi³kê czy ganiaæ siê
z kolegami. Mo¿esz przez
nieuwagê wbiec na jezd-
niê, a tam akurat bêdzie je-
cha³ traktor lub samochód,
a kierowca samochodu al-
bo ci¹gnika rolniczego nie spodziewa
siê na torze swojej jazdy pieszego i nie-
szczê�cie gotowe.

Ponadto wiedz, ¿e pieszym zabrania
siê:

� wchodzenia na jezdniê bezpo�red-
nio przed jad¹cy pojazd, spoza pojazdu
lub innej przeszkody,

� przechodzenia przez jezdniê w
miejscu o ograniczonej widoczno�ci,

� zwalniania kroku lub zatrzymywa-
nia siê bez uzasadnionej potrzeby,

� przebiegania przez jezdniê,
� wchodzenia na torowisko, gdy za-

pory s¹ opuszczone lub gdy ich opusz-
czenie rozpoczêto,

� przechodzenia przez jezdniê w
miejscu, gdzie s¹ urz¹dzenia zabezpie-
czaj¹ce drogê, np. znaki, barierki, ³añcu-
chy itp. 

Zapamiętaj, że przechodzenie przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych jest
dozwolone, gdy odległość od przejścia
przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak
skrzyżowanie znajduje się w odległości
mniejszej niż 100 metrów od wyznaczone-
go przejścia, przechodzenie jest dozwolo-
ne również na tym skrzyżowaniu. Poza
przejściem pieszy może pokonać jezdnię
pod warunkiem, że nie spowoduje zagro-
żenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnie-
nia ruchu pojazdów.

W światłach samochodu pieszy idący nieoświetloną drogą jest widoczny
z odległości około 30-50 metrów. To czasem za mało, żeby samochód zdołał
skutecznie zahamować lub ominąć pieszego. Element odblaskowy, odbijający
światła samochodów, sygnalizuje kierowcy już z odległości 150 metrów i wię-
cej, że drogą porusza się pieszy.



Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy
uprawniaj¹ do kierowania rowerem oso-
by, które ukoñczy³y 10 lat i które posia-
daj¹ kartê rowerow¹. Przeprowadzenie
egzaminu na tak¹ kartê to obowi¹zek
szko³y. Wyje¿d¿aj¹c na drogê, powinie-
ne� mieæ ten dokument przy sobie, ponie-
wa¿ mo¿esz spotkaæ na drodze policyjn¹
kontrolê.

M³ody cz³owiek uczestnicz¹cy w za-
kupie roweru bardzo czêsto jest g³ównie
przejêty �bajerami� � ilo�ci¹ trybów
w przerzutce, amortyzatorem w przed-
nim i tylnym widelcu czy napisami
na ramie. Tymczasem pojazdy napêdza-
ne si³¹ miê�ni obowi¹zuje wiele regu³
identycznych z tymi, jakie rz¹dz¹ ru-
chem samochodowym. Na przyk³ad: ro-
wer musi byæ wyposa¿ony w �wiat³a nie
tylko dlatego, ¿eby noc¹ o�wietlaæ sobie
drogê, lecz równie¿, a mo¿e przede
wszystkim po to, by samemu byæ wi-

docznym. Nieprawid³owe �wiat³a, a co
gorsze - ich brak, znacznie zwiêkszaj¹
prawdopodobieñstwo zderzenia z inny-
mi u¿ytkownikami drogi.

Inny wa¿ny element wyposa¿enia ro-
werowego � to hamulce. Dodajmy
� sprawne! A ju¿ bezwzglêdnie rower
musi byæ zaopatrzony w tylne �wiat³o
odblaskowe, które powiniene� do�æ czê-
sto odkurzaæ, aby przy zapadaj¹cym
zmroku i w nocy dobrze odbija³o �wia-
t³o nadje¿d¿aj¹cych z ty³u pojazdów.

Przewóz na rowerze dodatkowej oso-
by na ramie lub siode³ku jest zabronio-
ny! Podobnie rzecz ma siê z przewo¿e-
niem osób na kierownicy czy baga¿niku.
Zachowania takie, bezkarne na podwór-
ku, boisku czy na ³¹ce, ³atwo przenie�æ
na drogê publiczn¹. A tam nietrudno
o nieszczê�cie, gdy na przyk³ad pasa¿er
z siode³ka spadnie wprost pod ko³a sa-
mochodu. Dziecko w wieku do 7 lat mo-

Dla rowerzystów

Rower powiniwn
mieć sprawne
światła i hamulce.



¿e byæ przewo¿one na rowerze pod wa-
runkiem, ¿e jest dla niego przygotowane

miejsce na dodatkowym siode³ku za-
pewniaj¹cym bezpieczn¹ jazdê.

Innym bardzo niebezpiecznym za-
chowaniem rowerzystów jest tzw. �jaz-
da bez trzymanki�. Przepisy w tej mie-
rze okazuj¹ siê precyzyjne:
kieruj¹cy rowerem musi
mieæ przynajmniej jedn¹ rê-
kê na kierownicy, obydwie
nogi na peda³ach. Niemniej
mo¿na siê domy�laæ, ¿e
chodzi³o tu o to, ¿eby kieru-
j¹cy rowerem obur¹cz trzy-
ma³ kierownicê, a oderwa-
nie jednej rêki dopuszczal-
ne jest wy³¹cznie dla poda-
wania sygna³ów zatrzyma-
nia lub skrêtu.

Przypomnijmy kilka podstawowych
zasad poruszania siê rowerzystów
po drodze: 
! Kieruj¹cy rowerem, korzystaj¹c
z chodnika lub drogi dla pieszych, jest
obowi¹zany jechaæ powoli, zachowaæ
szczególn¹ ostro¿no�æ i ustêpowaæ miej-
sca pieszym.
! Kieruj¹cy rowerem mo¿e jechaæ lew¹
stron¹ jezdni na zasadach okre�lonych
dla ruchu pieszych, je¿eli opiekuje siê

on osob¹ kieruj¹c¹ rowerem w wieku
do lat 10.

! Rowerzy�cie zabrania
siê:

� jazdy po jezdni obok
innego uczestnika ruchu
(np. innego rowerzysty), 

� jazdy bez trzymania
co najmniej jednej rêki
na kierownicy oraz nóg
na peda³ach, 

� czepiania siê pojaz-
dów.

Szczególn¹ ostro¿no�æ powiniene�
zachowaæ, jad¹c w grupie rowerzystów
udaj¹cych siê do szko³y lub stamt¹d wra-
caj¹cych. W dobrze znaj¹cych siê zespo-
³ach rówie�niczych bardzo ³atwo o chêæ

pokazania siê przed kim� innym, o sk³on-
no�ci do g³upich kawa³ów, popchniêæ czy
najechañ, o zabawê w wy�cigi itp. A to
mo¿e prowadziæ do wypadków.

Warto tak¿e, aby� wzi¹³ sobie do ser-
ca, ¿e nigdy nie jest za pó�no na skory-
gowanie niew³a�ciwych zachowañ,
na wyja�nienie nieznanych lub zapo-
mnianych przepisów, na poprawê tech-
niki jazdy, na w³a�ciwe zadbanie o sam
pojazd.

Włączenie oświetlenia obowiązuje rowe-
rzystę nie tylko wówczas, gdy zapada
zmierzch, lecz także w warunkach ograni-
czonej widoczności (mgła, deszcz) oraz
podczas jazdy w tunelu. O tym ostatnim
przypadku mało kto pamięta.

Zapamiętaj, że bardzo niebezpieczne
jest łamanie przepisów dotyczących jazdy
kilku rowerzystów w grupie. Nie wolno jeź-
dzić obok siebie, zaś odstępy między ro-
werzystami jadącymi �gęsiego� winny wy-
nosić minimum 5 metrów. Grupa rowerowa
nie może być liczniejsza niż 15 osób.



Wzywanie pomocy
Je�li zdarzy siê w twoim otoczeniu

jaki� wypadek, pamiêtaj, aby jak naj-
szybciej wezwaæ fachow¹ pomoc me-
dyczn¹. Najlepiej dzwoñ po pogotowie
ratunkowe, wykrêcaj¹c numer 999, albo
na policjê � numer 997 lub uniwersalny
numer alarmowy 112. Zawiadomienie
o wypadku powinno zawieraæ nastêpu-
j¹ce dane:
! CO? � rodzaj wypadku (np. zranienie
pilark¹, upadek z drabiny itp.),
! GDZIE? � miejsce wypadku, 
! ILE? � liczba poszkodowanych,
! JAK? � stan poszkodowanych,
! CO ROBISZ? � informacja o dotych-
czas udzielonej pomocy,
! KIM JESTE�? � dane personalne
osoby wzywaj¹cej pomoc (numer tele-
fonu, z którego dzwonisz).

Pamiêtaj! Nigdy pierwszy nie odk³a-
daj s³uchawki!

Zanim zaczniesz ratowaæ
Je�li masz do czynienia z ofiar¹ tra-

gicznego wypadku, najpierw ostro¿nie
zbadaj ofiarê. Podchodz¹c do poszkodo-
wanego, nale¿y oceniæ jego miejsce
pod k¹tem bezpieczeñstwa dla siebie
i chorego (g³ówna zasada to: bezpie-
czeñstwo ratownika jest zawsze najwa¿-
niejsze). Równie¿ ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa podchod� do le¿¹cej ofiary
od strony g³owy.

Sprawd� jego reakcjê. Zapytaj: �co
siê sta³o?�. Je�li nie odpowie � uszczyp-
nij go pod nosem.

Sprawd�: czy jêzyk, wydzieliny lub
jakie� obce cia³o nie blokuj¹ dróg odde-
chowych ofiary. Je�li drogi oddechowe

ABC pierwszej pomocy



nie s¹ dro¿ne, oczy�æ je.
Delikatnie odchyl jego
g³owê do ty³u � czêsto
ten ruch przywraca nor-
malny oddech.

Czy ranny oddycha,
czy ma têtno, czy krwa-
wi? Gdy ofiara ma po-
wa¿ne obra¿enia szyi lub
pleców, nie wolno jej ruszaæ � chyba ¿e
ratujemy j¹ przed po¿arem, wybuchem
itp.

Dopilnuj, by ranny le¿a³ i by³ spokoj-
ny. Okryj go kocami lub p³aszczami, by
nie traci³ ciep³a.

Uspokój ofiarê i sam zachowaj spo-
kój. To pozwoli rannemu opanowaæ
strach, dziêki czemu nie wpadnie w pa-
nikê. 

Nie dawaj nic do picia osobie nie-
przytomnej lub pó³przytomnej, jak te¿
osobie skar¿¹cej siê na ból brzucha (ob-
ra¿enia narz¹dów wewnêtrznych). Nie
próbuj jej cuciæ, poklepuj¹c lub potrz¹-
saj¹c ni¹, poniewa¿ osoba taka po doj-
�ciu do siebie w pierwszym odruchu
mo¿e spróbowaæ ci oddaæ.

Przy zranieniu
Ka¿da rana powo-

duje ból, krwawienie
i mo¿liwo�æ zaka¿enia.
Ka¿d¹ ranê pozosta-
wiamy w stanie, w jaki
j¹ zastali�my, przykry-
waj¹c jedynie mo¿li-
wie szybko ja³owym materia³em opa-
trunkowym. W czasie opatrywania ran-
ny powinien le¿eæ lub co najmniej sie-
dzieæ. Rany nie wolno dotykaæ ani prze-
mywaæ (wyj¹tek stanowi¹ oparzenia ter-
miczne i chemiczne). Nie nale¿y usuwaæ

cia³ obcych tkwi¹cych w ranie, gdy¿ za-
pobiegaj¹ krwawieniu.

W przypadku ugryzienia przez zwie-
rzê istnieje bardzo du¿e zagro¿enie za-
ka¿eniem, szczególnie w�cieklizn¹. Je-
�li to mo¿liwe nale¿y schwytaæ zwierzê
i przekazaæ do przebadania, a ranê prze-
myæ myd³em (które dzia³a zabójczo
na wirus w�cieklizny) i obficie wyp³u-
kaæ.

Gdy dojdzie do zewnêtrznego 
krwotoku

Objawy jego s¹ do-
brze widoczne w po-
staci wyp³ywaj¹cej
krwi. Przystêpuj¹c
do udzielania pomocy:
! uciskamy miejsce
krwawienia, przyk³ada-
j¹c ja³owy opatrunek bezpo�rednio
na krwawi¹c¹ ranê i mocuj¹c go np.
banda¿em,
! gdy opatrunek przekrwawia siê, na-
k³adamy na niego nowy opatrunek uci-
skowy,
! unosimy krwawi¹c¹ koñczynê,
! w przypadku dalszego krwawienia
stosujemy ucisk na têtnicê doprowadza-
j¹c¹ krew do uszkodzonej czê�ci cia³a.

Przy krwawieniu z nosa:
� posad� poszkodowanego i pochyl

jego g³owê do przodu,

Udzielenie pierwszej pomocy ułatwi ap-
teczka. Dlatego warto, a nawet trzeba ją
mieć w gospodarstwie. Zapytaj dorosłych,
czy niczego w niej nie brakuje i czy wszyst-
ko ma w niej aktualną datę ważności. Nie
podawaj choremu lekarstw bez konsultacji
z dorosłymi!



� po³ó¿ zimny opatrunek na kark
i nos, w celu obkurczenia naczyñ krwio-
no�nych, 

� pamiêtaj, ¿e nie wolno ³ykaæ krwi,
gdy¿ zbieraj¹ca siê w ¿o³¹dku krew
mo¿e w krótkim czasie wywo³aæ wy-
mioty,

� nie zatykaj nozdrzy w nadziei zata-
mowania krwi.

Jak postêpowaæ przy zatruciu
Wiêkszo�æ trucizn

wywo³uje objawy, mo-
g¹ce wystêpowaæ za-
równo w przypadku
zatruæ, jak i innych
schorzeñ:
! md³o�ci, wymioty,
biegunkê, bóle brzucha, 
! bóle g³owy, zaburzenia �wiadomo�ci, 
! zaburzenia oddechu, objawy wstrz¹-
su, zmiany têtna, 
! zmiany psychiczne. 

Czêsto przy rozpoznaniu rodzaju za-
truæ pomóc mo¿e obejrzenie najbli¿sze-
go otoczenia zatrutego.

Przystêpuj¹c do udzielania pomocy:
! zabezpieczamy zatrutego przed dal-
szym dzia³aniem trucizny, np. wynosz¹c
go z pomieszczenia, w którym wydzie-
la³ siê czad,
! natychmiast sprawdzamy podstawo-
we czynno�ci ¿yciowe, 
! w przypadku zachowania samoistne-
go oddychania k³adziemy poszkodowa-
nego na boku, 
! w przypadku trucizn wprowadzonych
do przewodu pokarmowego, dopóki tru-
cizna znajduje siê w ¿o³¹dku podajemy
do picia letni¹ wodê z sol¹ (³y¿eczka so-
li na szklankê) i wywo³ujemy wymioty
� wolno to robiæ tylko pod warunkiem,

¿e zatruty jest w pe³ni przytomny oraz
gdy dzia³aj¹ca trucizna nie jest ¿r¹co-pa-
rz¹ca, 
! zabezpieczamy przedmioty, które
mog¹ s³u¿yæ w ustaleniu przez s³u¿by
medyczne rodzaju trucizny.

Z³amania ko�ci
Typowymi objawa-

mi z³amania s¹:
1. bolesno�æ

i obrzêk, 
2. ograniczenie ru-

chów lub niezdolno�æ
do ich wykonywania, przybranie przez
poszkodowanego pozycji oszczêdzaj¹-
cej si³y, 

3. nieprawid³owe ustawienie lub nie-
prawid³owa ruchomo�æ, 

4. w przypadku z³amania otwartego
� równie¿ jedna lub kilka ran krwawi¹-
cych, w ranie mog¹ byæ widoczne frag-
menty ko�ci. 

Czynno�ci ratuj¹ce:
! nie wykonujemy ¿adnych ruchów
w miejscu z³amania, równie¿ w celu
rozpoznania z³amania, 
! z³amanie otwarte nakrywamy ja³o-
wym opatrunkiem, 
! unieruchamiamy z³aman¹ ko�æ wraz
z s¹siaduj¹cymi stawami, 
! nie podajemy poszkodowanemu nic
do picia i jedzenia, nie zezwalamy
na palenie.

Oparzenia
Przy oparzeniach

zabrania siê stosowa-
nia �rodków domo-
wych i ma�ci. Oparze-
nia s¹ uszkodzeniami
skóry i le¿¹cych



pod ni¹ tkanek, mog¹ mieæ jednak
wp³yw na ca³y organizm. 

Rozmiar uszkodzeñ zale¿y od tempe-
ratury dzia³aj¹cego czynnika, jego ro-
dzaju i czasu dzia³ania. Gdy chcemy po-
móc poparzonemu:
! usuwamy �ród³o dzia³ania wysokiej
temperatury poprzez gaszenie wod¹ lub
ga�nic¹ albo usuwamy poszkodowanego
z zagro¿onego pomieszczenia, 
! gasimy odzie¿ i udra¿niamy drogi
oddechowe, 
! nie zrywamy ubrania, które przykle-
i³o siê do skóry, ale ostro¿nie �ci¹gamy
pozosta³¹ odzie¿, 
! miejsce oparzenia polewamy wod¹
lub zanurzamy w naczyniu z zimn¹ wo-
d¹ tak d³ugo, póki ból nie ust¹pi (co naj-
mniej 15 � 20 minut), 
! zak³adamy ja³owy opatrunek, najlepiej
specjalny pakiet oparzeniowy (akwa¿ele),
! w przypadku du¿ych powierzchni
oparzenia unikamy wych³adzania, sch³a-
dzamy tylko wilgotnymi chustami, 
! w celu uzupe³nienia du¿ej utraty p³y-
nu oparzony popija ³ykami ch³odn¹ wo-
dê � rezygnujemy z niej w razie zaburze-
nia �wiadomo�ci, oparzeñ twarzy, uszko-
dzeñ przewodu pokarmowego i md³o�ci, 
! w przypadku oparzeñ twarzy nie sto-
suje siê suchych opatrunków, 
! ze wzglêdu na szybko pojawiaj¹cy
siê obrzêk zdejmujemy pier�cionki, ob-
r¹czki, krawat. 

Przy oparzeniach s³onecznych pole-
wanie wod¹ nie daje wymiernego efek-
tu � oparzony powinien zostaæ skiero-
wany do lekarza.

Omdlenie
Jest to krótkotrwa³a

utrata przytomno�ci
na skutek nag³ego,
chwilowego niedoboru
tlenu w mózgu. 

Niebezpieczeñstwo
gro¿¹ce w razie omdle-
nia, to mo¿liwo�æ doznania urazów
przy upadku. Samo omdlenie jest b³ah¹
przypad³o�ci¹, lecz w krótkim czasie
mo¿e siê ono powtarzaæ. Z tego powodu
osobê omdla³¹ nale¿y wyprowadziæ
na �wie¿e powietrze, po³o¿yæ i unie�æ jej
nogi do góry.

Nie lekcewa¿ u¿¹dleñ
Je�li u¿¹dli kogo�

owad:
! spróbuj usun¹æ do-
k³adnie ¿¹d³o,
! zrób zimny ok³ad,
np. z mokrej gazy,
! gdyby owad u¿¹dli³
w jêzyk, nale¿y wzi¹æ do ust kostkê lodu,
! gdyby poza bólem spowodowanym
u¿¹dleniem pojawi³y siê inne objawy
z³ego samopoczucia � trzeba koniecznie
wezwaæ szybko lekarza.

112 uniwersalny telefon alarmowy
999 pogotowie ratunkowe

998 straż pożarna
997 policja

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE



Wakacje to czas wypoczynku, rado-
snych zabaw. Nale¿y jednak zawsze pa-
miêtaæ o gro¿¹cych niebezpieczeñ-
stwach i tak postêpowaæ, aby unikaæ
nieszczê�liwych wypadków. Poprzez za-
bawê mo¿esz uczyæ siê, jak im zapobie-
gaæ, aby ca³o i zdrowo wróciæ do szko³y
i aby rodzice mogli spokojnie pracowaæ.

Przeprowad� zwiad bezpieczeñstwa
� wspólnie z kolegami � w swoim miej-
scu zamieszkania: w domu i jego oto-
czeniu oraz na terenie wsi. Wyszukaj
miejsca szczególnie niebezpieczne dla
twojego zdrowia i ¿ycia, twojej rodziny,
mieszkañców wsi, dzieci przebywaj¹-
cych na wakacjach.

W tym celu sporz¹d� mapkê terenu
przeprowadzanego zwiadu i nanie�
na ni¹ niebezpieczne miejsca i obiekty.
Mog¹ to byæ na przyk³ad: 
! odkryte, nieogrodzone zbiorniki,
! ods³oniête kable instalacji elektrycz-
nej np. w domu, w zabudowaniach go-
spodarczych, na ulicy, 
! przerwane piorunochrony,
! niezakryty zbiornik z gnojowic¹, dó³
z wapnem,
! otwarte studnie,
! niew³a�ciwie sk³adowane nawozy,
�rodki ochrony ro�lin,
! �dzikie� wysypiska �mieci, w tym
opakowania po nawozach, �rodkach
ochrony ro�lin, eternit (np. w lesie, w po-
bli¿u akwenów wodnych, w rowach me-
lioracyjnych lub przydro¿nych),
! niezabezpieczone do³y po wyrobi-
skach ¿wiru i piachu,
! niezabezpieczone wykopy budowla-
ne i wodoci¹gowe, 

! niezabezpieczone stacje trafo, uzdat-
niania wody,
! niezabezpieczone zbiorniki z benzy-
n¹ i olejem napêdowym,
! niebezpieczne przej�cia przez drogê,
! niebezpieczne k³adki lub mostki przez
kana³y, rowy melioracyjne, rzeczki,
! z³amane s³upy elektryczne, zerwane
przewody elektryczne,
! drzewa gro¿¹ce z³amaniem i przy-
gnieceniem,
! miejsca �cinki drzew i ³adowania ich
na platformy,
! miejsca, w których pracuj¹ pilarki
tarczowe,
! nieogrodzone pastwiska z przebywa-
j¹cym na nich byd³em,
! niezabezpieczone obiekty przezna-
czone do rozbiórki lub gro¿¹ce zawale-
niem ruiny.

Mapkê przeprowadzanego zwiadu
bezpieczeñstwa poka¿ rodzicom i � wraz
z nimi � przeka¿ so³tysowi.

Zwiad bezpieczeństwa


