Kręci mnie bezpieceństwo nad wodą
Sami możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo nad wodą, wystarczy że będziemy przestrzegać
podstawowe zasady bezpieczeństwa, będziemy wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy oraz
uświadomimy sobie jakie obowiązują nas przepisy prawa kiedy wypoczywamy nad wodą.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą
·

Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli

·

Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz
w pobliżu portów, mostów, zapór itp.

·

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń

·

Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika

·

Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty
wiatr

·

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu

·

Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci

·

Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą

·

Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki

·

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę
pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.

·

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych

·

Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego

Pierwsza pomoc
Policjanci uczą Resustytacji krążeniowo - oddechowej - film
Link do filmu w serwisie YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=jyB3QutBVxo)
Pomysł filmu: podkom. Michał Kurdziel SP Słupsk
Realizacja: Sebastian Czarniak.
W materiale wykorzystano fragment utworu BEE GEES "Stayin' Alive", który jest zalecany przez
Europejską Radę Resuscytacji. do wykorzystania podczas nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej
(RKO).
Przepisy prawa
Niewłaściwe zachowania nad wodą wiążą się odpowiedzialnością prawną.
Podlega karze grzywny kto:

· znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu
wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym (żaglówka, kajak,
rower wodny) - art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
· znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu wodnym - art. 87 Ustawy kodeks wykroczeń;
· kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko członka załogi statku, nie posiadając do tego właściwego
dokumentu kwalifikacyjnego - art. 61 Ustawy o żegludze śródlądowej;
Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu wodnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2- art 178a Ustawy kodeks karny.
Linki do:
· Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240
· Ustawa o żegludze śródlądowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010050043
· Ustawa kodeks wykroczeń
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
· Ustawa kodeks karny
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553
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