


Cześć, 

chcemy porozmawiać z wami na pewien bardzo ważny temat. Dotyczy on 

każdego z nas bez wyjątku.

Każdy z nas przecież może stłuc sobie kolano podczas jazdy na rowerze, 

skaleczyć się w palec przy robieniu kanapek, może się oparzyć wrzątkiem, 

skręcić nogę podczas spaceru w parku lub poślizgnąć się na skórce od banana 

i rozbić głowę. Wcale nie musimy mieć pecha, żeby przytrafiło nam się coś 

przykrego. Takie sytuacje po prostu się przytrafiają i już.

Każdy z nas może być także świadkiem rozmaitych wypadków i niefortunnych 

zdarzeń. Dlatego też powinniśmy znać zasady udzielania pierwszej pomocy 

i w tym ma pomóc właśnie ta książka. 

Znajdziecie w niej wiele cennych informacji, które podpowiedzą wam, w jaki 

sposób udzielić pierwszej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować. Nie 

omówiliśmy w niej wszystkich kryzysowych sytuacji, z jakimi przyjdzie wam 

się zmierzyć. To po prostu niemożliwe. Chcieliśmy jednak, byście nie bali się 

reagować i działać, kiedy zajdzie taka potrzeba. Od tego może zależeć czyjeś 

zdrowie, a czasami nawet życie! Przyznacie sami, że to bardzo ważne. 

Jeśli chcesz umieć odważnie udzielić pierwszej pomocy, jeśli chcesz być 

superbohaterem, koniecznie przeczytaj tę książkę. 

         





Agata i Dominik wybierali się do kina. Już dawno zaplanowali sobie, że obejrzą 
swój ulubiony film na dużym ekranie.
Do kina chcieli pojechać autobusem. Był bardzo ładny dzień. Świeciło słonko, 
na niebie nie było ani jednej chmurki.  Jednym słowem, doskonały czas 
na sympatyczną wycieczkę. 
Agata i Dominik wyszli z bloku, oboje pomachali mamie na pożegnanie 
i podekscytowani perspektywą miło spędzonego czasu ruszyli przed siebie. 
Gdy nagle… Zauważyli coś bardzo dziwnego, a raczej kogoś, kto bez 
wątpienia potrzebował pomocy.
Na chodniku leżała pani, a wokół niej leżały zakupy, które wyturlały się
z siatki. Pani nie poruszała się i nie odzywała ani słowem. Ta scenka 
przypominała kadr z horroru, ale nie był to film, a najprawdziwsza 
rzeczywistość. To działo się naprawdę! 
Na szczęście Dominik nie stracił głowy i choć odrobinę trzęsły mu się 
ręce, wystukał na swoim telefonie komórkowym numer alarmowy 
112.
Kiedyś w szkole uczestniczył w ciekawym spotkaniu z panem policjantem, 
który wytłumaczył dokładnie, w jakich sytuacjach należy używać tego 
ważnego numeru. 
Teraz Dominikowi przypomniały się słowa pana policjanta, dlatego dobrze 
wiedział, co zrobić. 
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WAŻNE 
Kiedy widzisz, że ktoś się przewrócił

i nie wstaje, powinieneś zawsze
zapytać, czy możesz jakoś pomóc. 

– Halo, w czym mogę pomóc? – zabrzmiał poważny głos w słuchawce.
– Dzień dobry, nazywam się Dominik Kowalski i chciałbym zgłosić wypadek. 
Na naszym osiedlu starsza pani przewróciła się, nie rusza się i nic do nas nie 
mówi. 
– Czy możesz mi podać nazwę ulicy, na której leży ta pani? – powiedział głos 
w słuchawce, bardzo spokojnym i zdecydowanym tonem.
– Tak, to ulica Topolowa 9, wiem to dobrze, ponieważ mieszkam właśnie 
na ulicy Topolowej pod numerem 9.
– Dziękuję, za chwilę przyjedzie we wskazane przez ciebie miejsce karetka 
i szybko udzieli zemdlonej pani pomocy. Nie martw się, jesteś bardzo 
dzielnym i odpowiedzialnym chłopcem. Spisałeś się bardzo dobrze. 
Wkrótce przyjechała karetka, wysiadło z niej dwóch panów i szybko udzielili 
pomocy pani leżącej na chodniku.
Tego dnia Dominik i Agatka nie dotarli do kina, ponieważ byli zbyt przejęci 
całym zdarzeniem, by móc spokojnie oglądać film. 

Za to rodzice Dominika byli z niego bardzo dumni, 
ponieważ, dzwoniąc pod numer 112, uratował 

zdrowie, a być może i życie starszej pani. Agatka 
również uważała, że jej brat jest prawdziwym 

bohaterem. I ani trochę się nie myliła! 

WAŻNE Jeśli widzisz, że ktoś leży nieruchomoi nic nie mówi, KONIECZNIE musiszpowiedzieć o tym komuś dorosłemu,a jeśli osoby dorosłej nie ma w pobliżu, musisz zadzwonić pod numer alarmowy 112.

WAŻNE 

Pamiętaj, że nie możesz używać 

numeru 112 bez uzasadnionej potrzeby.

To bardzo ważne! Jeśli zadzwonisz pod 

numer 112 bez potrzeby, ktoś w tym czasie 

może naprawdę potrzebować pomocy

i może nie móc dodzwonić się

pod ten ważny numer.



PAMIĘTAJ!
Obowiązują takżepozostałe numery alarmowe:

    Co to jest numer 112?

To numer alarmowy obowiązujący w całej Unii Europejskiej. 

Wybieramy go na telefonie, kiedy zagrożone jest czyjeś zdrowie 

lub życie, kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, np. kradzieży, 

albo kiedy widzimy pożar.

PAMIĘTAJ!
Gdy dzwonisz pod numer 112, bądźopanowany. Wytłumacz spokojnie osobie,która z tobą rozmawia, co się wydarzyło.Staraj się podać jak najdokładniejsząlokalizację miejsca wypadku

lub zdarzenia.

997 
– policja

999 
– pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna


