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BĄDŹMY ROZWAŻNI
Jak co roku, w Noc Sylwestrową niebo rozbłyśnie światłem tysięcy petard i fajerwerków. Będą one znakiem
zabawy i radości, związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem 2020. Odpalane w miejscach publicznych
czy na prywatnych trawnikach, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników. Wśród
najczęściej opatrywanych obrażeń są rany dłoni - ze szczególnym uwzględnieniem palców - twarzy, oczu i uszu.
Wiele z nich ma często charakter trwały i nieodwracalny.

Pamiętajmy, że sztuczne ognie to materiały pirotechniczne - wybuchowe, łatwopalne - i należy obchodzić się z nimi zgodnie z
instrukcją użytkowania. Prosimy o przemyślany zakup petard i fajerwerków. Ufamy, że zdrowy rozsądek weźmie górę nad
szaleństwami Sylwestrowej Nocy i pozwoli rozpocząć Nowy Rok w dobrym zdrowiu.

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa użytkowania materiałów pirotechnicznych:

Przed odpaleniem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić czy ich obudowa nie jest uszkodzona oraz czy na
opakowaniu podana jest nazwa producenta wraz z adresem oraz instrukcją obsługi napisaną w języku polskim. Przed
ich użyciem zapoznajmy się z instrukcją i stosujmy się do jej zaleceń.

Nie wolno odpalać fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, w których ich użycie może być niebezpieczne
dla zdrowia i życia ludzi.

Nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, a także na tarasach i balkonach
oraz z okien budynków.

Nie odpalaj fajerwerków w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar.

Nie należy używać materiałów pirotechnicznych pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.

Fajerwerki oraz petardy nie są przewidziane do odpalania w dłoni.

Nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach – mogą wybuchnąć.

Nie pozwól by fajerwerki odpalały dzieci.

Chrońmy zwierzęta przed hukiem fajerwerków i petard.

W przypadku zagrożenia życia dzwoń pod numer alarmowy 112.

Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Petardy i fajerwerki należy kupować tylko w sklepach
posiadających odpowiednie zezwolenia.
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