NARKOTYKI – NIE UFAJ OBCYM
Narkotyki to substancje odurzające działające na ośrodkowy układ nerwowy, który jest stymulatorem całego
naszego organizmu.

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY NIE WPAŚĆ W PUŁAPKĘ

Substancje odurzające stały się dostępne w wielu miejscach: w szkole, na ulicy, w dyskotekach. Handel nimi jest

Nie ufaj tym którzy zachwalają efekty brania substancji odurzających – to śmiertelne

dochodowym biznesem na całym świecie. Dealerzy są bezwzględni i stosują rozmaite metody, aby zdobyć klienta.

niebezpieczeństwo

Wakacje to czas odpoczynku, poszukiwania przygód i różnorakich wrażeń. Sprzyja to podejmowaniu
nieprzemyślanych decyzji i ryzykownych zachowań.

Eksperymenty z narkotykami to dowód niedojrzałości ,a nie oznaka dorosłości
Branie z ciekawości ,pod wpływem innych lub chwili, jest brakiem szacunku dla siebie
i swojego ciała

PAMIĘTAJ !!!
Narkotyki są bardziej niebezpieczne dla dzieci niż dla dorosłych /dzieci i młodzież bardzo szybko się uzależniają/

Nawet jednorazowy eksperyment może prowadzić do uzależnienia ,a to śmiertelna
choroba

Wszystkie narkotyki mają zdolność wywoływania uzależnień !!!
Narkotyki to substancje uszkadzające najważniejsze narządy / mózg, serce, wątroba, płuca/
Substancje odurzające działają na ośrodkowy system nerwowy, zmieniają nastrój, uczucia i sposób odbierania
rzeczywistości.

KUPIŁEŚ PIERWSZĄ W ŻYCIU DZIAŁKĘ OD DEALERA, KTÓREGO
POLICJA MA NA OKU – masz pecha i... brudne papiery !!!!

UWAGA !!!
Narkotyki wyłączają „urządzenia” kontrolne naszego organizmu. Pod ich wpływem może dojść do:
- odwodnienia i przegrzania organizmu podczas wysiłku /np. taniec /, w konsekwencji, udaru cieplnego
- niewydolności krążenia, drgawek, zaburzenia świadomości, śmierci
- wylewu, zapaści, utraty przytomności w połączeniu narkotyków z alkoholem
- „flash back”, czyli nawrót działania narkotyku, mimo, że od czasu zażycia upłynęło
wiele dni. Halucynacje wzrokowe lub słuchowe mogą się pojawić w najmniej
oczekiwanych momentach, np. podczas prowadzenia pojazdu

MOŻE O TYM NIE WIESZ ?
Posiadanie nawet najmniejszych ilości narkotyków jest zagrożone karą więzienia od roku do lat 5 –ciu
Produkcja narkotyków jest zagrożona karą więzienia od sześciu miesięcy do lat 10-ciu
Handel narkotykami jest zagrożony karą więzienia od roku do lat 10-ciu
Udostępnianie komuś narkotyków, albo nakłanianie innych do brania jest zagrożone karą więzienia do lat 5-ciu
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