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Шановні батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки!

Не втрачайте пильності під час літніх канікул та пам’ятайте, що життя наших дітей
залежить тільки від нас самих!

Літо – це пора відпочинку дітей і особливої відповідальності дорослих за їх життя і
здоров’я. Це час, коли дітей підстерігає безліч небезпек. Відсутність батьківського
нагляду та велика кількість вільного часу не завжди йде на користь дітям. За
статистикою, в Україні щодня сотні дітей наражаються на небезпеку, п’ять із цих
випадків, на жаль, закінчуються трагічно.

Нагадуємо: відповідно до чинного законодавства України, дітям у віці до 16 років з
22.00 до 6.00 години заборонено
перебувати в закладах, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг, без присутності
принаймні одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Держава формує в суспільстві нетерпиме ставлення до насильницьких моделей
поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед постраждалих
дітей, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини; заохочення всіх
членів суспільства до активного сприяння запобіганню домашньому насильству.
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Громадяни усвідомлено та невідкладно повідомляють про випадки домашнього
насильства, зокрема:

до поліції за номером 102 або до дільничного інспектора за місцем проживання;

до медичних закладів системи охорони здоров’я – 103;

до Центру соціальних служб - тел. 7-24-07;

до Служби у справах дітей - тел. 2-24-98, 2-06-72;

до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; - 5-95-05, 5- 95-09.

Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті.
Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному
прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками.

Батьки, будьте відповідальними та пам’ятайте, що Ваша уважність та серйозне
ставлення до інформування про потенційні небезпеки є запорукою життя та здоров’я
дитини!

Необхідно навчити дітей розумної обережності в зонах підвищеної небезпеки: вулиця,
проїзна частина, залізниця, водойми.

У спекотне літо неодмінно постане питання про купання. Не залишайте дітей без
нагляду. Під час відпочинку на водних об’єктах слід обов’язково дотримуватися правил
поведінки на воді й поблизу неї.
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Разом з дітьми повторюйте Правила дорожнього руху і про необхідну захисну
екіпіровку. Треба постійно нагадувати дітям, як поводитися на вулиці, як уникнути травм
під час катання.

Нагадайте дітям про правила пожежної безпеки, правила поведінки поблизу
енергетичних об’єктів та правила поводження з електричними приладами!

Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики,
ліфти.

Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми й каліцтва різного ступеня
тяжкості.

Не можна брати до рук незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, гратися ними.
Найкраще повідомити про місце їхнього знаходження дорослим.
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