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ĆWICZENIA RATOWNICTWA NA LODZIE
Data publikacji 06.02.2013

W ramach doskonalenia zawodowego policjanci referatu prewencji Komendy Miejskiej Policji w
Gdańsku zorganizowali ćwiczenia ratownictwa lodowego. Do udziału zaprosili grupę ratowniczą
4RESCUE POLAND, której członek, pan Mirosław Kukułka, przybliżył uczestnikom zasady
bezpieczeństwa na lodzie i techniki ratownictwa przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
Następnie wszyscy uczestnicy na zamarzniętej Motławie ćwiczyli w praktyce różne techniki
ratowania osób.
W ramach przeprowadzonych ćwiczeń funkcjonariusze m.in. organizowali akcję ratownictwa na kruchej taﬂi lodowej,
przy wykorzystaniu sprzętu tradycyjnego i specjalistycznego wyciągali ludzi z wody oraz ćwiczyli ewakuację
poszkodowanych na ląd.
Przypominamy: Wchodzenie na lód zawsze niesie za sobą niebezpieczeństwo zarwania się pokrywy lodowej.
O czym należy pamiętać wchodząc na lód:
Pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli,
Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale
zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma
(dotyczy to także wędkarzy),
Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się
wydostać na powierzchnię,
Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu,
Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów,
pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc
zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.
Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:
W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się
płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu
leżąc cały czas na lodzie,
Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się
lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób

punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalki lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy
się podać poszkodowanemu drugi koniec,
Jeśli sami nie jesteśmy w stanie udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku
najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,
Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak
najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła,
W miarę możliwości poszkodowanemu należy podać do picia jakiś ciepły napój. Osobę poszkodowaną powinien
także obejrzeć lekarz.
(KWP w Gdańsku / mw)

