PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

VARNO TUDI MED PRAZNIKI
Veseli december, Božično-novoletni prazniki in šole prosti počitniški tedni pred nami so priložnost za počitek in
izlete, obiske prijateljev in svojcev, preživljanje časa na prostem, obisk javnih prireditev ... Pri tem pa NE
POZABITE NA LASTNO VARNOST IN VARNOST SVOJEGA PREMOŽENJA.
Pričakovati je povečan promet, zlasti na cestah, ki povezujejo večja središča
in na mejnih prehodih. Na pot se odpravite pravočasno, dosledno upoštevajte
cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini javnih
prireditev. Policisti bodo tudi tokrat dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, posebej tiste, ki
bodo za volan sedli pod vplivom alkohola in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in
druge. Ne pozabite!; VOZITE PREVIDNO, ODGOVORNO IN STRPNO!
V t. i. veselem decembru, ko smo vsi polni pričakovanj in pozitivnih misli, vsi želimo, da
bi bilo na slovenskih cestah čim manj nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vozniki,
upoštevajte naslednje sporočilo: alkohol in vožnja v cestnem prometu nista
združljiva, zato vozite le trezni! V nasprotnem primeru za prevoz raje uporabite
javna prevozna sredstva ali prijatelje, ki takrat ne pijejo. Ne pozabite!; ALKOHOL UBIJA, NAJVEČKRAT
NEDOLŽNE! Tudi kratki dnevi in slabo vreme v tem obdobju zahtevajo od voznikov dodatno zbranost.
Voznike zato opozarjamo, naj vozijo previdno, predvsem na neosvetljenih delih vozišča, pešce pa, naj
poskrbijo za lastno varnost in vidnost.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto
povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter
onesnažuje okolje. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3,
katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči),
je prepovedana. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek
je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat jih ni
dovoljeno uporabljati v strnjenih stanov. naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.
Ne pozabite!; ZA VARNE PRAZNIKE BREZ POŠKODB!
Če boste praznike preživljali na smučišču, se zavedajte, da mora
biti skrb za varnost na prvem mestu. Za red in sožitje na smučišču
smo odgovorni vsi. Smučanje bo lahko veselo in varno le, če bomo uporabniki
smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Poznati
moramo mednarodno veljavna vedenjska pravila (10 FIS pravil) in jih dosledno
upoštevati. Spoštujmo tudi opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in
drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču. Ne pozabite!: LE VARNA SMUKA JE
UŽITEK!

POSKRBIMO, DA SE ČILI IN ZDRAVI VRNEMO NA DELO!
SREČNO!
povzeto s spletne strani www.policija.si
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Letak je izdelan na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11).
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