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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

POMOC NADESZŁA NATYCHMIAST
Silny wiatr, przewrócona łódź i pięć osób w wodzie - tak brzmiało zgłoszenie na numer
alarmowy 997. Od zgłoszenia do działań ratunkowych upłynęła zaledwie chwila. Precyzyjne
informacje i doskonała koordynacja działań pomiędzy Policją a WOPR, skutkowały szybkim
udzieleniem pomocy pięciu osobom. Wszyscy bezpiecznie dotarli na ląd.
Bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą to wspólny cel świebodzińskich policjantów i miejscowego WOPR-u.
Dobra koordynacja pomiędzy służbami, szybkość i skuteczność działania, niejednokrotnie przyczyniły się
natychmiastowego niesienia pomocy. Tak był również w poniedziałek 8 sierpnia br., na jeziorze Niesłysz w gm. Skape.
Tuż po godz. 15:00, na numer alarmowy 997, dodzwonił się mężczyzna, który żeglując na jeziorze Niesłysz był
świadkiem wywrócenia się łodzi. Wg zgłoszenia wypadło z niej pięć osób i ze względu na silny wiatr nie potraﬁły sobie
poradzić z zaistniała sytuacją. Według zgłaszającego warunki pogodowe nie pozwalały mu na bezpieczne udzielenie im
pomocy. W trosce o bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie, dyżurny świebodzińskiej komendy Policji
natychmiast powiadomił dyżurnego powiatowego oddziału WOPR. Ratownicy niezwłocznie dotarli do miejsca zdarzania.
Było to możliwe dzięki precyzyjnemu określeniu miejsca przez świadka zdarzenia. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji z
wody wyciągnięto pięć osób, które przetransportowano bezpiecznie na ląd. Nikomu z uczestników zdarzenia nic się nie
stało.
Ostatnie dni obﬁtują w nagłe zmiany pogody. Często w piękny, słoneczny dzień, pogoda nagle się zmienia. Zaczyna
wiać silny wiatr, pojawia się burza i gwałtowne opady deszczu. Taka pogoda jest bardzo niebezpieczna zwłaszcza dla
osób, znajdujących się w tym momencie na wodzie. Dlatego ważnym jest, aby w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia
pomoc dotarła jak najszybciej. Warto mieć wtedy przy sobie telefon, i jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby.
Właśnie dzięki takiemu zgłoszeniu i precyzyjnej, telefonicznej informacji od świadka zdarzenia, służby mogły udzielić
szybkiej pomocy poszkodowanym. Natychmiastowa i skuteczna koordynacja działań pomiędzy dyżurnym świebodzińskiej
komendy Policji a WOPR oraz błyskawiczna akcja i działanie ratowników WOPR, skutkowały tym, że pięć osób
bezpiecznie powróciło na ląd.
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