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APELUJEMY O SZCZEGÓLNĄ ROZWAGĘ I WZMOŻONĄ
CZUJNOŚĆ NAD WODĄ ! SĄ JUŻ UTONIĘCIA!
Data publikacji 01.06.2018

Apelujemy do wszystkich o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w
trakcie długiego weekendu na akwenach. Tylko wczoraj na terenie naszego województwa jedna
osoba utonęła a druga, która się topiła przebywa w szpitalu.

Długi weekend trwa. Piękna pogoda zachęca do kąpieli słonecznych i wodnych. Wiele osób w taki właśnie
sposób spędza wolny od zajęć czas.
W dniu 31 maja br. około godz. 11:00 na niestrzeżonej części plaży miejskiej w Świnoujściu- Warszów doszło
do utonięcia młodej kobiety, która pływała w morzu.
Do drugiego zdarzenia doszło również wczoraj tym razem w powiecie stargardzkim. Tam w miejscowości
Krzemień, na plaży niestrzeżonej w jeziorze topił się 9 – latek, który był pod opieką dorosłych.
Chłopiec został wyłowiony z wody i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym przetransportowany do szpitala,
gdzie obecnie przebywa.
W 2017r. w miesiącach letnich tj. od czerwca do sierpnia utonęło w naszym województwie 17 osób, w
analogicznym czasie roku 2016 straciło życie w w wyniku utonięcia 28 osób.
Pamiętaj !!!!
Przebywając nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! Każde naruszanie przepisów
bezpieczeństwa nad wodą, oraz niestosowanie się do poleceń ratowników może doprowadzić do tragedii. Przestrzegamy
przed wybieraniem do kąpieli i pływania miejsc nie odpowiednio oznakowanych i źle zabezpieczonych. Przypominamy
że, na kąpielisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkującym "pływakiem", należy pływać
tylko w streﬁe kąpieliska wyznaczonej żółtymi bojami, czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają
wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy zwracać uwagę na innych kąpiących się, ponieważ ktoś może
potrzebować pomocy.
Jeśli zauważy się przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast należy wezwać pomoc – powiadamiając
Ratownika WOPR, Policję czy Straż Pożarną.
Przestrzeganie kilku podstawowych zasad niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a
jednocześnie po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy zadowoleni, ładnie opaleni, z wyjątkowymi
wspomnieniami.
Będąc nad jeziorem, morzem, korzystając z uroków lata, kąpieli słonecznych szczególnie uważajmy na małe dzieci.
Zgodnie z obowiązującym prawem my rodzice i opiekunowie mamy prawny obowiązek stałej opieki nad dzieckiem do 7
lat.
Pamiętajmy również jeżeli korzystamy ze sprzętów pływających takich jak łódki, kajaki czy rowery wodne, aby były one
przed wodowaniem sprawdzone pod kątem technicznym. Zadbajmy również o to, aby być wyposażonym w sprzęt
ratunkowy czy asekuracyjny np. kamizelki ratunkowe potocznie zwane kapokami. Niesprawny sprzęt na wodzie również
może stać się przyczyną tragedii.
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