"Mamo, zapnij pasy!" Ciężarne kobiety w Polsce
nie zapinają pasów bezpieczeństwa – pomóż nam
to zmienić!
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Kampania społeczna "Ciąża i pasy"

1 października 2015 ruszyła w Polsce kampania społeczna “Ciąża i pasy”. Na stronie
www.ciazaipasy.pl opublikowano najnowsze badania dotyczące podróżowania ciężarnych. Kampania
to także warsztaty dla dziennikarzy oraz przyszłych mam, na których będą mogli w praktyce zapoznać
się z tematem bezpieczeństwa kobiet ciężarnych.
Czy kobieta ciężarna musi zapinać pasy bezpieczeństwa? Według zasad bezpieczeństwa - tak. Według polskiego prawa nie. Polskie przepisy nie chronią kobiet ciężarnych, przez co większość społeczeństwa nie ma nawet świadomości,
że jest wprowadzana w błąd. Polska jako prawie ostatni kraj w Europie nie wykreśliła przestarzałych przepisów.
W związku z błędami w polskim prawie i niską świadomością społeczeństwa, wystartowała kampania
społeczna „Ciąża i pasy” (www.ciazaipasy.pl). Jest ona skierowana do wszystkich - kobiet ciężarnych i tych,
którzy je spotykają.
Polskie kobiety nie zapinają pasów samochodowych albo robią to źle, narażając na niebezpieczeństwo siebie i swoje
dziecko. Badania wykazały, że ze wszystkich urazów, które odnoszą kobiety, najczęstszymi są te pochodzące z wypadków
komunikacyjnych (54% - urazy odnoszone przez wszystkie kobiety, 70% - urazy odnoszone przez kobiety ciężarne).
Rezultatem jest utrata ciąży lub groźne dla życia i zdrowia matki i dziecka konsekwencje. Winne są niezapięte pasy.
Kampania społeczna “Ciąża i pasy” ma edukować i uczyć jak poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa w ciąży.
Zachecamy do popularyzowania tej wiedzy, korzystania z pokazów, warsztatów i instruktaży, podczas których można
dowiedzieć się wszystkiego na temat prawidłowego zapinania pasów w ciąży i bezpieczeństwa ciężarnych w podróży.
Przedstawimy też wszystkie mity i przesądy dotyczące tego tematu i, posiłkując się naukowymi podstawami, obalimy je.
W programie warsztatów przewidziane są część praktyczna i pokazowa.
Miejsce warsztatów i pokazów: ul. Izbicka 8, 04-838 Warszawa-Radość
Termin warsztatów dla ciężarnych: 13 listopada 2015 (zapisy: www.ciazaipasy.pl)
Termin warsztatów dla mediów: 18 listopada
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