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ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W NOC SYLWESTROWĄ
Przed nami Sylwester. By ta noc kojarzyła się nam wyłącznie z dobrą zabawą i radością, należy
pamiętać o odpowiednim używaniu fajerwerków i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
Nieumiejętne obchodzenie się z petardami może stać się przyczyną groźnych w skutkach wypadków.
Opolscy policjanci, jak co roku, apelują o rozwagę i wyobraźnię przy używaniu wyrobów
pirotechnicznych.
W Sylwestra odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. Gdy nie robimy tego prawidłowo, zabawa może zakończyć się
poparzeniem, zranieniem, pożarem, a nawet śmiercią. O zgodność wyrobów pirotechnicznych z wymaganiami przepisów
dbają Służba Celna i Inspekcja Handlowa. Pierwsza kontroluje produkty importowane do UE, zatrzymując na granicy towar,
który nie spełnia wymogów. Z kolei Inspekcja Handlowa stale kontroluje fajerwerki dostępne na rynku.
Warto pamiętać, że sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia jest przestępstwem.
Nieuczciwi sprzedawcy muszą liczyć się z karą grzywny lub nawet do 2 lat więzienia.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić czy:
• obudowa nie posiada żadnych pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń i czy wszystkie elementy są ze sobą właściwie
połączone,
• petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne trzymanie podczas jej używania
(nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!),
• dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, która zawiera co najmniej informację dotyczącą sposobu używania oraz
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa,
Odpalając wyroby pirotechniczne należy pamiętać, że:
• to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno ich używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
• wybuchająca petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała, np. utratę
wzroku czy słuchu,
• nie wolno ich używać w pomieszczeniach zamkniętych, będąc po alkoholu oraz w okolicznościach mogących narazić inne
osoby na niebezpieczeństwo,
• tylko postępowanie zgodne z instrukcją obsługi, a także zdrowy rozsądek gwarantuje bezpieczeństwo podczas zabawy
fajerwerkami,
• huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy – dlatego zadbajmy by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy
wybuchów.
Jeszcze raz apelujemy o dużą rozwagę i wyobraźnię przy używaniu wyrobów pirotechnicznych.
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