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Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.

Bezpieczna podróż autobusem, pociągiem i samolotem
Pamiętaj!
• Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie zazwyczaj panuje duży tłok,
a także podczas dojazdu do nich, np. w środkach komunikacji publicznej. Bądź
ostrożny zwłaszcza w momencie wsiadania do zatłoczonego autobusu czy pociągu
i podczas wysiadania. W takich sytuacjach łatwo możesz stać się ofiarą złodziei
kieszonkowych.
• W czasie podróży nie pozostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów.
• Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości, zwłaszcza, gdy podróżujesz sam.
Dobre rady
• Jeżeli zauważysz, że
kierowca popełnił wykroczenie drogowe, zwróć
mu uwagę i przypomnij
o potrzebie bezwzględnego
przestrzegania
przepisów ruchu drogowego (np. o ograniczeniu prędkości, obowiązkowych przerwach
w podróży).
• W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj
znacznego oddalania się od autokaru.
• Torebkę i podręczny plecak staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.
• W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.
• Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymaj jej w jednym miejscu. Przechowywanie pieniędzy w kilku miejscach zmniejsza
ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty. Dotyczy to również cennych
przedmiotów, kart płatniczych i dokumentów.
• Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać
kontaktu z otoczeniem – przestępcy mogą to wykorzystać.
• Zachowaj ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych
towarów po niskich cenach itp.
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• Nie dopuszczaj do zabierania przez dzieci na pokład samolotu sztucznych ogni, petard itp.
• Nie przyjmuj do przewozu paczek i bagaży od innych osób. Jest to
jedna z metod przemytu, np. narkotyków.
• Sprawdź, czy Twój bagaż nie zawiera niebezpiecznych przedmiotów
lub substancji – o wyjaśnienie, jakie przedmioty lub substancje są uważane za niebezpieczne, możesz zwrócić się do przewoźnika.
• Dokładnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa (zazwyczaj jest
umieszczona w kieszeni poprzedzającego fotela) i uważnie wysłuchaj
prezentowanych przez personel pokładowy zasad bezpiecznego zachowania i zasad postępowania na wypadek nagłego zdarzenia.
• Zwróć uwagę na lokalizację wyjść awaryjnych.
• Bagaż podręczny powinien zostać umieszczony pod siedzeniem lub
w specjalnym, zamykanym luku bagażowym znajdującym się nad siedzeniami.
• Wszelkie leżące luzem papiery, gazety czy pisma powinny być wkładane do kieszeni poprzedzających foteli lub oddane stewardesie.
• Zwracaj uwagę na pozostawione bez opieki w halach lotnisk bagaże
i paczki oraz bezzwłocznie poinformuj o tym personel lotniska.
• W przypadku zauważenia jakiegokolwiek niepokojącego zjawiska bezzwłocznie poinformuj o tym personel pokładowy.
• W razie zagrożenia nie panikuj, lecz dokładnie wypełniaj polecenia
personelu pokładowego.
• Na pokład samolotu nie można wnosić ostrych przedmiotów, np. pilników do paznokci, nożyczek – zapakuj je wcześniej do bagażu nadawanego. Należy pamiętać, że nad naszym bezpieczeństwem podczas
lotu czuwa personel pokładowy, przeszkolony na wypadek wystąpienia zagrożeń. Dokładne wypełnianie jego poleceń jest gwarancją właściwych zachowań w czasie zaistnienia ewentualnego niebezpieczeństwa.
Pamiętaj!
W razie pożaru pociągu: udziel pierwszej pomocy poszkodowanym; jeśli wystąpi
taka konieczność, zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa; poinformuj o zdarzeniu pracowników kolei i służby ratownicze; w razie potrzeby skorzystaj z gaśnicy
będącej na wyposażeniu wagonu; jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia
– jeśli to możliwe, wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu (rozwój pożaru następuje
od miejsca jego wystąpienia do końca pociągu); przy wysiadaniu z pociągu uważaj
na sąsiednie tory – o ile jest to możliwe, wysiadaj po tej stronie pociągu, gdzie nie
ma torów.

