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POLICJANCI I STRAŻACY Z LWÓWKA ŚLĄSKIEGO WSPÓLNIE
KONTROLUJĄ ZBIORNIKI WODNE
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Wakacje oraz słoneczna pogoda zachęcają do spędzania czasu nad wodą. W trosce o
bezpieczeństwo osób wypoczywających w pobliżu lokalnych akwenów, lwóweccy policjanci wraz z
funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej prowadzą wzmożone kontrole zbiorników wodnych
i tzw. dzikich kąpielisk. Działania te mają na celu zapobieganie utonięciom oraz oddziaływanie
prewencyjnie, by w takich miejscach nie dochodziło do popełniania przestępstw oraz wykroczeń.
Mundurowi apelują o odpowiedzialne zachowanie nad wodą.

W powiecie lwóweckim jest kilka zbiorników wodnych, gdzie mieszkańcy oraz turyści chętnie spędzają czas wolny.
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób wypoczywających w tych miejscach, we wtorek (2 sierpnia br.) policjanci z
lwóweckiej komendy wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim
po raz kolejny prowadzili działania kontrolne na lokalnych akwenach, jak również na terenach przywodnych. W akcji
wykorzystywana była motorowa łódź służbowa.
Mundurowi działali głównie prewencyjnie, wspólna służba miała bowiem na celu zapobieganie utonięciom oraz poprawę
stanu bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przeprowadzili także ćwiczenia związane z koordynacją działań ratowniczych i
znajomości topograﬁi zbiornika, w których udział wzięli również policjanci z grupy poszukiwawczo- ratowniczej.
Patrole policjantów i strażaków to wspólna inicjatywa Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej. Akcja prewencyjna będzie kontynuowana w trakcie trwającego sezonu letniego.
Funkcjonariusze przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą:
wybierajmy te kąpieliska, które są strzeżone, uważnie czytajmy instrukcje korzystania z kąpieliska oraz wszelkie
informacje i przestrogi dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku. Zawsze trzeba przestrzegać zasad
określonych w regulaminach i stosować się do znaków umieszczonych przy zbiornikach wodnych;

przed rozpoczęciem kąpieli warto zorientować się, gdzie znajduje się ratownik. Kąpiąc się, wybierajmy miejsca,
w których jesteśmy widoczni dla ratownika (w razie zagrożenia czy konieczności udzielenia pierwszej pomocy
skróci to czas na zorganizowanie akcji ratunkowej). Gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, należy natychmiast
wezwać pomoc. W żadnym wypadku nie wolno wszczynać fałszywych alarmów, na przykład dla żartu udając
tonięcie, w tym czasie ktoś inny może rzeczywiście potrzebować pomocy;
osoby korzystające ze sprzętu pływającego muszą pamiętać o zabraniu kamizelek ratunkowych;
przed wejściem do wody powinno się schładzać stopniowo ciało, aby uchronić organizm przed szokiem
termicznym. Nie wolno wskakiwać do wody po dłuższym opalaniu się. Warto odczekać też chwilę po zjedzeniu
posiłku;
w żadnym wypadku nie wolno wchodzić do wody, będąc pod wpływem alkoholu lub silnie działających leków.
Statystyki pokazują, że do utonięć dochodzi najczęściej po spożyciu alkoholu;
poważnym zagrożeniem są także brawura i brak wyobraźni. Zachowujmy rozsądek i bądźmy odpowiedzialni;
najlepiej nie wybierać się nad wodę samotnie i nie korzystać z kąpielisk w odludnych miejscach. Dobrze jest
także utrzymywać kontakt wzrokowy z osobami, z którymi przyszliśmy, aby móc zorganizować pomoc, gdyby
doszło do sytuacji zagrożenia;
dzieci muszą zawsze korzystać z kąpieli pod opieką dorosłych.
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