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BEZPIECZNA WODA - WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJANTÓW I
STRAŻNIKÓW RYBACKICH
Kolejny już raz nowomiejscy policjanci wspólnie ze strażnikami Państwowej i Społecznej Straży
Rybackiej, dbając o bezpieczeństwo osób wypoczywających na naszym terenie, wypłynęli na wspólną
służbę na jezioro. Funkcjonariusze prowadzili kontrole zarówno na wodzie jak i terenach
przywodnych w ramach działań proﬁlaktyczno-kontrolnych pod nazwą „Bezpieczna woda”.
W miniony piątek (9 sierpnia br.) nowomiejscy policjanci wspólnie ze strażnikami Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej
na jeziorach powiatu prowadzili działania pod nazwą „Bezpieczna woda”, które wpisują się w ogólnopolską kampanię „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Działania te poświęcone były bezpieczeństwu osób pływających w wodzie lub na wodzie.
Głównym celem taj akcji było propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli,
bezpiecznego żeglowania oraz uprawniania sportów wodnych.
Funkcjonariusze dokonywali kontroli stanu trzeźwości osób kierujących łodziami i sprzętem wodnym oraz sprawdzali
prawidłowość korzystania z tej formy rekreacji. Promowali też bezpieczeństwo nad wodą w ramach kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”. W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości w postaci nieposiadania kapoków
ratunkowych przez osoby pływające po jeziorze sprzętem wodnym. W jednym przypadku mandatem karnym funkcjonariusze
ukarali wędkarza za nieprowadzenie rejestru połowu ryb.
Policjanci i Strażnicy Rybaccy przypominają, że świadomość zagrożenia oraz przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa nad wodą uchronią nas przed nieszczęśliwymi wypadkami, które niestety czasami mogą skończyć się
tragicznie.
Woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii.
Przypominamy:
- Nigdy nie wchodź do wody i nie pływaj będąc pod wpływem alkoholu;
- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią.
Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku
dni;
- Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;
- Nie przystępuj do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm oraz bezpośrednio po posiłku –
zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje;
- Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, bądź asekurowany przez
łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek aby być widocznym

dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach;
- Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne;
- Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki,
które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;
- Zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Jeśli będziesz w stanie mu
pomóc, to zrób to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziesz czuł się na siłach, to zaalarmuj natychmiast inne
osoby;
- Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętaj o założeniu kapoka;
- Wypływając na dłuższy rejs pamiętaj, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody;
- Przed wypłynięciem poinformuj najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływasz oraz o przewidywanej
porze powrotu.

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy tylko do nas samych!
(lm/rj)
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