Bezpieczna zabawa to zimy
podstawa!
Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy
Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy
Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się
daleko od jezdni
Podczas rzucania śnieżkami, zwłaszcza wykonanymi
z twardego śniegu można wyrządzić krzywdę rzucając
komuś w twarz

KRZYŻÓWKA

1.Zdrowe odżywianie i aktywność ……wpływa na
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
2.Stan,w którym temperatura ciała spada poniżej 35°C
3.Wirusowa choroba górnych dróg oddechowych,
objawiająca się wysoką gorączką, kaszlem i dreszczami
4. Agresywny pies wysyła ostrzeżenie przed atakiem:
ma położone uszy, uniesiony ogon i zjeżoną….
5. Warzywa i owoce przed jedzeniem muszą być…

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w m.st. Warszawie

Zwisające z dachów sople mogą
być zagrożeniem

Zima w mieście
Bezpieczne i zdrowe ferie
zimowe

Zabawa w domu…
Czy mamy pewność, że nasz internetowy znajomy
jest osobą, za którą się podaje, szczególnie wtedy,
kiedy znajomość internetowa staje się bliższa,
a zwłaszcza, gdy ma się przenieść do realnego
świata!?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w m.st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21,
Oddział Promocji Zdrowia,
ul. Cyrulików 35;
tel.22/311-80-07/08;
e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl

Higiena rąk

Grypa
Objawy:

Nagłe
zachorowanie

Wysoka gorączka
powyżej 38°C

Kaszel

Ból mięśni i/lub
głowy

Złe samopoczucie

Dreszcze

Bóle w klatce
piersiowej

Kiedy myć ręce?

Odmrożenie/ wychłodzenie
Ubieraj się stosownie do
temperatury
na zewnątrz.
Pamiętaj o odpowiednim
zabezpieczeniu stópobuwie nieprzemakalne,
skarpetki wełniane lub bawełniane.
Nie zasłaniaj twarzy szalem, ponieważ
pod wpływem oddechu stanie się on
wilgotny i może spowodować odmrożenie
ust.

Profilaktyka:





Przed jedzeniem
Po skorzystaniu z toalety
Po zabawie ze zwierzęciem
Po powrocie do domu

Pamiętaj o myciu owoców
i warzyw

 Często myj ręce
 Zawsze używaj chusteczek
jednorazowych
 Kichając zasłaniaj usta i nos
 Unikaj kontaktu z osobą chorą
 Zaszczep się

Grypa czy przeziębienie?

WYCHŁODZENIE
Nie dawaj łyka!
Nie dawaj gryza!
Nie pij ze wspólnej butelki…
Nie dziel się kanapką…

to stan kiedy temperatura wewnętrzna ciała spada
poniżej 35 °C
Objawy:
- zaburzenia świadomości
- wyczerpanie, zaburzenia mowy i senność

ODMROŻENIA
DOTYCZĄ ZWŁASZCZA USZU, NOSA,
POLICZKÓW, PALCÓW RĄK I NÓG

