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UWAŻAJMY NAD WODĄ
Data publikacji 01.06.2018

Wysokie temperatury w ostatnich dniach sprawiają, że chętnie spędzamy wolny czas
nad wodą. Niestety, mamy już pierwsze przypadki utonięć. Wczoraj nad zbiornikiem
wodnym „Bałtyk” w Częstochowie śmierć pod wodą poniósł 16-letni chłopiec.
Wczoraj (31 maja), tuż po 15.00, oﬁcer dyżurny KMP w Częstochowie otrzymał zgłoszenie zdarzenia nad
zbiornikiem wodnym Bałtyk w parku Lisiniec w Częstochowie. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 16-latek,
jego o rok młodszy kolega i dwie dziewczynki w wieku 12 i 15 lat, przebywali na pomoście przy
niestrzeżonym akwenie. W pewnym momencie uwagę innych osób znajdujących się nieopodal zwróciło
wzywanie o pomoc. Przypadkowi świadkowie nie pozostali obojętni. Niestety, na pomost udało się wyciągnąć
tylko jednego z przebywających w wodzie chłopców.
Na miejsce przyjechali policjanci, pogotowie, prokurator i strażacy. Płetwonurkowie z Bytomia szukali
drugiego chłopca. Kiedy go wyłowili, ratownicy przystąpili do reanimacji. 16-latek przebywał pod wodą
łącznie kilkadziesiąt minut. Został przewieziony do szpitala. Niestety, mimo starań lekarzy zmarł. Śledczy,
wspólnie z prokuratorem, ustalają świadków oraz wszystkie szczegóły i okoliczności tego tragicznego
zdarzenia.

Wypoczywając nad wodą pamiętajmy o najważniejszych poradach ratowników WOPR:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELI
Nigdy nie wolno skakać do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo czego można się spodziewać pod jej
lustrem.
Nie wolno wchodzić celowo do wody w miejscach niebezpiecznych, tam gdzie według naszego rozeznania
znajdują się na przykład: wiry, wodorosty, zimne prądy, itp.
Zainteresuj się zawsze bezpieczeństwem dzieci przebywających nad wodą i w jej pobliżu.
Nie wszczynaj nigdy fałszywych alarmów, nie popychaj nigdy do wody osób, które się tego nie spodziewają.
Nie biegaj nigdy po pomostach, możesz potrącić znajdujące się tam osoby, a sam narażasz się na
uszkodzenia ciała przy upadku.
Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieli, szczególnie dzieciom, należy
zabezpieczyć dostępne pomoce typu: skrzydełka pływackie, koła nadmuchiwane, itp. najlepiej w kolorze
jaskrawym, np. pomarańczowym lub żółtym.

GDZIE PŁYWAĆ
W miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie do tego celu.
W wodzie tak głębokiej i takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym realnym możliwością
pływackim.
W miejscach dobrze sobie znanych.
Nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych, o czym informują odpowiednie tablice, a także na
odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

ZAWSZE STOSUJEMY SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I REGULAMINÓW.

KIEDY PŁYWAĆ
W czasie sezonu letniego, gdy temperatura wody nie jest niższa od 18°C.
W pełni zdrowia i sprzyjającej temperaturze wody ok. 22 - 25°C.
Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, po rozgrzaniu na słońcu, bezpośrednio po posiłku i przy złym
samopoczuciu.
Nie przebywać zbyt długo w wodzie, stosować odpowiednio dłuższe przerwy.

