BEZPEČNOST

1. NA AKCI
Zajisti: dostatek jídla, pitnou vodu, předem zjisti, jestli jsou po cestě nebo v okolí nebezpečná místa,
léky a potřeby účastníků (přímo od rodičů, nejlíp s vysvětlením a podpisem)
INFO ÚČASTNÍKŮM! Co s sebou (podle počasí, terénu…), znát děti a jejich limity a potíže
2. DOPRAVA
Vždy měj zjištěnou náhradní cestu, MAPU, pohybujte se v jedné velké skupině (nechceš přece ztratit děti), jako
první jde rádce/vedoucí který zná cestu, jako poslední jde taky rádce/vedoucí, chodíme ppo chodníku a po
přechodu, NA SILNICI VŽDY PO LEVÉ STRANĚ
3. KOUPÁNÍ
VŽDY: Před vstupem někdo obhlídne dno. Jeden dospělý ve vodě, jeden na břehu! S sebou záchranné
prostředky (kruh, nafukovačka atd.), často počítat děti, někdo kdo umí zachraňovat tonoucí
tonoucího
4. BUDOVA
Seznamte se a dodržujte řád objektu, umístění a ovládání hlavního uzávěru vody, plynu, pojistek, has. přístrojů,
5. NÁSTROJE:
Vždy neporušené a fungující, hlídat děti při práci, poučit je, uměřeně věku, dozor staršího
6. OHEŇ:
MINIMÁLNĚ 50 m od lesa! Pouze na místech k tomu určených, zdroj hašení s sebou, nenecháváme děti bez
dozoru, V LESE NEZAPALUJEME OHEŇ
SHRNUTÍ:
- DOHLED DOSPĚLÉHO (18+)
- S sebou: telefon, lékárnička, program, náhradní program
- Znalost zákonů a předpisů (př. Oheň u lesa)
- Kontrolovat děti a dávat pozor, zbytečně neriskuj
Kdyby se náhodou stal průšvih:
1. Zajistit PP
2. Zavolat IZS
3. Informovat: rodiče
Vůdce oddílu/střediska
Pojišťovnu (Generali)
Ústředí junáka
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