ПАМ'ЯТКА
Що робити, якщо дитина
зникла?
Якщо дитина пішла з дому або загубилась, не
втрачайте ні хвилини. Згідно статистичних даних
правоохоронних органів, 90 % зниклих дітей в країні
знаходять в першу добу пошуку. Найголовніше, не
втрачати а ні хвилини в перші години після
пропажі неповнолітніх, саме тоді успіх пошуків
буде забезпечений.
Який алгоритм дій для батьків, якщо їх дитина
зникла, розповімо далі.
■
Що
робити,
якщо
дитина
загубилася:
- якщо ви втратили з поля зору дитину в торговому центрі, на ринку, на вокзалі або
аеропорту – негайно вирушайте до адміністратора і попросіть зробити оголошення про
зникнення дитини. Перевірте виходи/входи в будівлю, туалети, крамнички;
- час минає, а дитина не знайшлась – йдіть до поліції. Беріть із собою фото дитини,
пишіть заяву про зникнення. Пошуки почнуться протягом доби, але заяву у вас
візьмуть того ж часу, коли ви звернулися по допомогу;
- зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, подайте заявку на встановлення місця
знаходження дитини;
- оголосіть про зникнення дитини, зробіть пости в соціальних мережах, розповсюдьте
листівки із фото та інформацією;
- зверніться до родичів, друзів, знайомих, волонтерів з проханням про допомогу в
розшуку дитини.
■ Що робити якщо дитина сама пішла з дому:
Згідно зі статистикою, з дому йдуть в основному підлітки, але статися може всяке і
навіть з малюками. Дитина може розлютитися або образитися на рідних, в пориві
емоцій втекти і не знайти дорогу додому. Що ж слід робити в цьому випадку?
- зателефонуйте друзям, знайомим, однокласникам дитини;
- зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, подайте заявку на встановлення місця
знаходження дитини;
- зверніться по допомогу в поліцію, але нічого не приховуйте від правоохоронців:
сварку в родині, депресивний стан дитини, булінг однокласниками – надайте про це
правдиві відомості.
Коли дитина повернеться додому і все буде позаду, не сваріть її, а спробуйте разом
розібратися в тому, що трапилося, та проконсультуйтеся з психологом.
НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦЗ та БЖД
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

