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Copiii sunt aşteptaţi să-şi sărbătorească ziua alături de pompieri!
Ziua Internaţională a Copilului reprezintă un bun prilej de a sărbători bucuria
întâlnirii cu cei mici, prin participarea la acţiuni inedite şi atractive.
Astfel, mâine, 31 mai a.c., între orele 08:00-13:00, la sediul Ministerului
Afacerilor Interne, cei mici vor fi angrenaţi de către pompierii militari într-o
serie de activităţi plăcute şi interactive, menite a-i învăţa să-şi protejeze viaţa.
Totodată, copiii vor avea posibilitatea de a deveni pentru câteva momente
pompieri prin „probarea” echipamentelor specifice salvatorilor şi prin
„explorarea” tehnicii şi mijloacelor de intervenţie. De asemenea, la eveniment,
va fi prezentă şi caravana „Fii Pregătit”, unde colegii noştri vor susţine lecţii de
informare preventivă, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.
Anul acesta, ca element de noutate, copiii vor asista la o coborâre în rapel
executată de pompierii alpinişti bucureşteni şi de asemenea, cei care vor să
îmbrăţişeze o carieră în domeniul militar vor putea discuta cu studenţii
Facultăţii de Pompieri şi elevii Şcolii de Subofiţeri de Pompieri „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti.
Cei care nu sunt în Bucureşti, pot vizita subunităţile de intervenţie ale
pompierilor salvatori care-şi deschid porţile de 1 iunie sau pot participa la
evenimentele organizate de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă,
în parcuri, mall-uri şi în alte zone cunoscute ale localităţilor din ţară.
Accesul în sediul Ministerului Afacerilor Interne pentru vizitatorii cu vârsta de
peste 14 ani se face pe baza actului de identitate. Copiii cu vârsta mai mică de
14 ani, trebuie să fie însoţiţi de adulţi.
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Vă aşteptăm să cunoaşteţi oamenii din spatele uniformelor de salvatori, să le
aflaţi poveştile şi să vă încercaţi alături de ei îndemânarea.
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