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ZAŁAMAŁ SIĘ LÓD, KTOŚ WPADŁ DO WODY - NA
SZCZĘŚCIE TO TYLKO ĆWICZENIA
Data publikacji 24.01.2019

Załamał się lód. Ktoś wpadł do wody. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci. Dzięki ich
szybkiej reakcji oraz profesjonalnemu działaniu człowiek został uratowany. Na szczęście to tylko
ćwiczenia. Białostoccy stróże prawa ćwiczyli dziś umiejętności z zakresu ratownictwa lodowego
pod czujnym okiem strażaków i ratowników ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”.
Dziś, przed południem, na zamarzniętym zalewie przy ul. Plażowej w Białymstoku, policjanci doskonalili swoje
umiejętności z zakresu ratownictwa lodowego pod czujnym okiem kpt. Artura Bernaziuka z Wydziału Operacyjnego
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz ratowników z Grupy Ratowniczej
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”. W trakcie zajęć, pozorowano liczne akcje ratownicze. W ten sposób
mundurowi przećwiczyli współpracę służb w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego na zamarzniętych
akwenach. W ramach pozorowanych interwencji, policjanci korzystając ze specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
wyciągali z wody tonącą osobę, pod którą załamał się lód. Ćwiczyli również umiejętności poruszania się po lodzie o
różnej grubości oraz asekuracji ratującego i bezpiecznej jego ewakuacji z miejsca zagrożonego.
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele
radości.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić
swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w
termosie;
Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i
ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj
szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie
jak kamienie, gałęzie drzew;
Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których
zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań
kończyn dla innych osób;
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne
sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż
Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;

Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku
drogowego;
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może
doprowadzić to do obrażeń ciała;
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód
zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili
załamać się pod Twoim ciężarem;
Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się
podczas jazdy;
Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie.
Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.
(KWP Białystok / tb)
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