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POLICJANCI POMOGLI ZAGUBIONEJ W LESIE RODZINIE
Data publikacji 05.07.2021

Mieszkanka Brzozowa będąc na spacerze z wnukami, zgubiła się w lesie. Kobieta całkowicie
straciła orientację i nie mogła się z niego wydostać. Policjanci odnaleźli rodzinę i pomogli jej
bezpiecznie wrócić do domu.
Wczoraj (4.07.2021) po godzinie 15.00, policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkanki Brzozowa o tym, że będąc na
spacerze zagubiła się w lesie. Zgłaszająca dodała, że razem z nią jest dwoje dzieci. Kobieta całkowicie straciła
orientacje i nie mogła się z niego wydostać. Nie była w stanie dokładnie wskazać miejsca, w którym aktualnie się
znajdowała. Przekazała jedynie lokalizację, z której wyruszyła na spacer.
Zaalarmowani funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Każda minuta była cenna i najważniejsze było to,
aby jak najszybciej odnaleźć rodzinę, jeszcze przed zmrokiem.
Policjanci udali się w rejon, gdzie kobieta weszła do lasu i objeżdżali okolice. Używając sygnałów dźwiękowych,
wskazywali kobiecie kierunek wyjścia. Dzięki pomocy funkcjonariuszy rodzina dotarła do pobliskiego szlabanu, gdzie
szczęśliwie została odnaleziona przez mundurowych.
W rozmowie z policjantami oświadczyła, że nic jej i wnukom nie dolega i nie potrzebują oni pomocy medycznej.
Apelujemy o rozwagę. W gęstwinie leśnej bardzo łatwo jest się zgubić, szczególnie gdy nie znamy terenu.
Co zrobić, żeby bezpiecznie wrócić do domu? Przypominamy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zanim ruszysz do lasu:
poinformuj bliskich o wyprawie do lasu oraz wskaż im okolicę, w której będziesz przebywać,
określ, kiedy zamierzasz wrócić,
do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób,
postaraj się dodać do stroju elementy odblaskowe. W czasie zmiennej pogody lub zapadającego zmroku
będziesz bardziej widoczni,
poinformuj bliskich o wszelkich zmianach trasy oraz czasie powrotu,
zabierz ze sobą do lasu telefon komórkowy, który może okazać się bardzo przydatny w sytuacjach kryzysowych,
jeśli planujesz dłuższy pobyt w lesie, zabierz ze sobą prowiant i potrzebne leki,
przedmioty wartościowe pozostaw w domu, można uniknąć tym samym ich zagubienia,
jadąc do lasu samochodem nie zostawiaj w nim rzeczy, które mogą stanowić pokusę dla złodzieja. Pamiętaj, aby

zamknąć pojazd,
jeśli w grzybobraniu biorą udział dzieci lub osoby starsze, chore, nie trać ich z pola widzenia. Chwila nieuwagi
może zakończyć się tragicznie,
znajdź i zapamiętaj elementy charakterystyczne na danym terenie, które ułatwią odnalezienie drogi powrotnej,
Kiedy się zgubisz:
w telefonie znajdź aplikację z nawigacją GPS, spróbuj połączyć się z satelitami, wyznacz trasę wyjścia z lasu.
Jeśli nie masz możliwości. Próbuj zadzwonić do znajomych lub służb i poproś o pomoc,
poszukaj czegoś, co będzie punktem odniesienia /ambona myśliwska, kapliczka leśna, wysokie, grube drzewo
czy inny, charakterystyczny element/. Poczekaj tam na pomoc, opisz to miejsce osobie, która poprosiłeś o
pomoc,
pamiętaj, że każdy kompleks leśny podzielony jest na swoiste sektory-działki. Są one oddzielone od siebie
wąskimi pasami bez drzew, oraz wymalowanymi na drzewach podwójnymi paskami. Idąc takim pasem, prędzej
czy później dotrzesz do skrzyżowania z podobnym, przecinającą ją pod kątem 90 stopni. Rozejrzyj się dobrze
wokół, na każdym takim skrzyżowaniu powinien znajdować się betonowy lub granitowy słupek z 4 numerami.
Wystarczy, że przekażesz komplet numerów ze słupka, a leśnicy bez trudu określi miejsce, gdzie aktualnie
przebywasz,
możesz również w lesie poszukać miejsca, gdzie składowane jest drewno. Każda kłoda czy stos wałków
oznaczone są indywidualnym numerem, na niewielkiej czerwonej, plastikowej tabliczce. Wystarczy, że podasz
odnaleziony numer, a miejscowi leśnicy bez trudu cię odnajdą.
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