Dragi sponzoriranci!
O požarni varnosti ste se učili v šoli, osvežili ste jo v službi, v vseh stavbah visi požarni načrt … Toda,
ali bi znali to znanje uporabiti, če bi zagorelo doma?
Pripravili smo že zgodbi o potresih in poplavah Potresi vedno pretresejo in Ste pripravljeni na
poplave?,
ob mesecu požarne varnosti pa smo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije še poglobljeno zgodbo z veliko
interaktivne vsebine o požarih Gori! Kaj zdaj?
Vabimo vas, da jo preberete in delite s svojimi sledilci na družbenih omrežjih in nas pri tem označite.
Na Facebooku smo kot Zavarovalnica Triglav, na Twitterju pa @TriglavGroup. Preizkusite se v testih,
prenesete si vprašalnike in se iz drugih vsebin poučite, kako požare preprečevati ter kako hitro in
varno ravnati ter se evakuirati, ko gori.
Vabimo pa vas k branju in deljenju tudi drugih prispevkov na portalu Vse bo v redu. Izpostavljamo
naslednje štiri:
Ob vsaki športni aktivnosti naj delajo samo mišice, ampak naj delajo tudi možgani. Namreč le s
premišljeno vadbo se da izogniti poškodbam. Kaj še svetuje specialist kineziolog?
Ali poznate pomen izraza sharrow? Kje kolesariti, če ni kolesarske steze? Se lahko v primeru
enosmerne kolesarske steze po njej peljete tudi v nasprotno smer? Na vprašanja v našem nedavnem
testu o pravilni vožnji s kolesom smo poiskali pravilne odgovore in njihovo razlago.
Če ste reden uporabnik aplikacije DRAJV ali jo uporabljate le tu in tam, je torej dobrodošlo, da imate o
aplikaciji in njenem delovanju čim več informacij. Ali poznate vse funkcionalnosti aplikacije DRAJV?
Preverite svoje znanje o aplikaciji DRAJV v testu, ki smo ga pripravili za vas.
Kaj se je zgodilo, ko se je deklica, ki se je bala pasjih smrčkov, srečala s psičko Divo? Prisostvovali
smo uri branja s terapevtskim psom iz društva Tačke pomagačke, ki so med drugim tudi naši
sponzoriranci. Zgodbo smo objavili na našem portalu.
Do prihodnjič vas lepo pozdravljam,
Sandi Štefan Flisar
Direktor OE Murska Sobota

