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POLICYJNI WODNIACY POMOGLI ZAŁODZE ŻAGLÓWKI
Data publikacji 13.07.2020

Funkcjonariusze z ogniwa wodnego patrolując Jezioro Duże w Turawie uratowali żeglarzy, którym
wywróciła się łódź. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji policjantów nie doszło do tragedii i cztery
osoby bezpiecznie traﬁły na brzeg. Żeglarze i motorowodniacy, a także turyści korzystający z
uroków turawskich jezior, mogą czuć się o wiele bezpieczniej pod okiem funkcjonariuszy
pełniących służbę na wodzie.
Od początku maja policyjni wodniacy z komendy miejskiej dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.
Tak też było w miniony weekend. W niedzielne popołudnie, 12 lipca br., mundurowi pełnili służbę na Jeziorze Dużym w
Turawie. Około godziny 14:00 funkcjonariusze zauważyli żaglówkę, która zmagając się z silnymi podmuchami wiatru,
nagle przewróciła się na środku jeziora.
Policjanci natychmiast ruszyli na ratunek osobom, które wpadły do wody. Mundurowi szybko wyciągnęli na ląd czterech
żeglarzy. Na szczęście wszystkie osoby miały kamizelki ratunkowe. Wystraszeni żeglarze ogrzali się w kabinie policyjnej
motorówki i zostali bezpiecznie przetransportowani na brzeg. Z kolei ratownicy opolskiego WOPR-u pomogli
mundurowym w odholowaniu żaglówki do brzegu.
Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznej kąpieli i odpowiedzialnym korzystaniu ze sprzętów
motorowodnych.
Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio
oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;
Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;
Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi –
unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;
Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne
prądy;
Nie skaczmy 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;
Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane
koło;

Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu.
Korzystając ze sprzętów motorowodnych pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wypływać na wodę w stanie
nietrzeźwości, ani nawet po spożyciu alkoholu. Za każdym razem zakładajmy kamizelki ratunkowe, które pozwolą
utrzymać nas na wodzie w razie wywrócenia się jednostki pływającej.
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