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RATUJĄ ŻYCIE NA CO DZIEŃ ALE WCIĄŻ DOSKONALĄ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI
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Ratowanie osób wypoczywających nad wodą – do tego doskonale przygotowani są policjanci
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Mundurowi pod okiem
ekspertów przeszli szkolenie z zakresu udzielania pomocy nad akwenami. Kiedy zagrożone
będzie ludzkie życie, policjanci w zdecydowany i profesjonalny sposób ruszą na ratunek.
Wysokie temperatury powietrza, coraz cieplejsza woda, zbliżający się wielkimi krokami sezon wakacyjny i urlopowy to
dla wielu Lubuszan oznacza jedno – spędzanie wolnego czasu nad akwenami. Niestety oprócz z odpoczynkiem i
świetną zabawą, wiąże się to także z różnego typu zagrożeniami. Utonięcia, utrata przytomności, udary cieplne,
skaleczenia i zranienia to konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania nad wodą. Co robić gdy dojdzie do takich
sytuacji i jak skutecznie nieść wtedy pomoc? Wiedzą o tym doskonale policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji
Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W środę (6 czerwca) nad jeziorem w Niesulicach mundurowi pod okiem ekspertów z
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przeszli specjalistyczne szkolenie z zakresu prowadzenia
działań ratunkowych na obszarach wodnych. Doskonalone były umiejętności związane z ratowaniem tonącego czyli
m.in. zasady zachowania się w wodzie, rzut kołem i rzutką ratunkową, niesienie pomocy z wykorzystaniem łodzi oraz
jak postępować z poszkodowanym po wyciągnięciu go z wody. Bardzo ważnym elementem było także ćwiczenie
resuscytacji, czynności wykonywanych w okolicznościach utraty przytomności i porażenia słonecznego oraz sposobów
zakładania opatrunków. Podczas szkolenia, które otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie
Wielkopolskim - insp. Krzysztof Sidorowicz, omówione zostały poszczególne zagadnienia i czynności ratunkowe oraz
wskazano ewentualne uwagi związane z ich wykonywaniem. Dodatkowo Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.
przekazał pododdziałom prewencji specjalistyczne rzutki oraz bojki ratunkowe, które w sytuacjach zagrożenia ludzkiego
życia pomogą policjantom w udzielaniu pomocy.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek
Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.
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