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GRYFICCY POLICJANCI SPRAWDZALI AKWENY.
Dzisiaj mundurowi z Gryfic sprawdzali akweny na terenie gminy. Wysokie wahania temperatur tj.
mróz a następnie zapowiadana w najbliższym czasie odwilż to przyczyna działań wyprzedzających
policjantów prewencji z Gryfic. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo.

Występujący w ostatnich dniach gwałtowny spadek temperatury powietrza
spowodował zamarzanie powierzchni zbiorników wodnych, co umożliwia
osobom przebywającym w okolicach akwenów wchodzenie na świeżo
powstałą taflę lodu.
Ten wydawałoby się wymarzony okres dla amatorów zabaw na lodzie,
jazdy na łyżwach czy wędkarzy stanowi również poważne zagrożenie.
Mając na uwadze odnotowane w ostatnim czasie na terenie kraju
przypadki zgonów spowodowane utonięciami ,w wyniku załamania się lodu
oraz prognozowany w najbliższych dniach wzrost temperatur powietrza,
mundurowi z Gryfic kontrolują lokalne akweny i rozmawiają z
mieszkańcami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa do których
należą:
– zachowanie zdrowego rozsądku i dozy wyobraźni przy wchodzeniu na
zamarznięte akweny,
– unikanie wchodzenia na lód nie mając pewności, że pokrywa lodowa
posiada odpowiednią grubość, tj. minimum 15cm,
– unikanie zamarzniętych wód płynących,
– nie wchodzenie na lód, gdy w pobliżu nie ma drugiej osoby,
– unikania dużego nagromadzenia się osób na małej powierzchni, na
zamarzniętej tafli wody,
– nie trzymanie rąk w kieszeni (w przypadku załamania się lodu utrudni
nam to samo ratowanie się)
– „trzeszczący” lód to znak by jak najszybciej opuścić akwen,
– unikania miejsc, gdzie w pokrywie lodowej znajdują się rośliny i inne przedmioty zmniejszające jego
wytrzymałość
– w razie pękania lodu pod stopami starajmy się rozłożyć ciężar naszego ciała na jak największej
powierzchni.
Gdy lód się załamie….
– pomimo, iż to niezwykle trudne, zachowajmy spokój i nie wpadajmy w panikę, starajmy się wzywać
pomocy,

– ratując człowieka, pod którym załamał się lód nie podbiegajmy do niego, starajmy się „doczołgać”, tak
aby rozłożyć nasz ciężar ciała na jak największej powierzchni
– nie podajmy osobie w wodzie ręki, użyjmy długich przedmiotów tj. np. gałęzie, konary, nasza kurtka itp.,
– w każdym z przypadków zawiadamiajmy odpowiednie służby tj, Państwową Straż Pożarną, Zespoły
Ratownictwa Medycznego,
– pamiętajmy, że osoba wyciągnięta z lodowatej wody bardzo szybko wychładza się, w miarę możliwości
zdejmijmy mokre ubranie i okryjmy ją suchym.
Aby jednak nie trzeba było stosować powyższych wskazówek najlepiej korzystać ze specjalnych,
sztucznych lodowisk gdzie zabawa i rozrywka może być równie przyjemna i oczywiście bezpieczna.
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