NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA W SAMOCHODZIE
Każdy rodzic, opiekun powinien pamiętać, że pozostawienie dziecka w samochodzie
podczas gdy sami robią zakupy może zakończyć się dla nich postępowaniem karnym.
Jeśli przybyli na miejsce zgłoszenia policjanci stwierdzą, że doszło do stworzenia
zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka zostanie postawiony zarzut popełnienia
przestępstwa. Podstawowym zadaniem rodzica i osoby sprawującej opiekę nad
dzieckiem jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, a pozostawianie dziecka w zamkniętym
pojeździe, zwłaszcza w dni upalne jest rażącym zaniedbaniem i sprowadzeniem
zagrożenia dla malucha.
W upalne dni samochód bardzo szybko się nagrzewa, gdy temperatura na zewnątrz wynosi
30 stopni Celsjusza to w pojeździe jest ona znacznie wyższa i szybko może dojść do tragedii
jeśli w takim samochodzie zostawimy np. śpiące w foteliku dziecko. Rodzicu pamiętaj, że w
kilka minut, w takich warunkach, temperatura ciała dziecka rośnie i narządy wewnętrzne
przestają prawidłowo pracować, co może doprowadzić nawet do śmierci dziecka. Jeśli
widzisz dziecko zamknięte w samochodzie na parkingu nie wolno zwlekać, należy szybko
interweniować i powiadomić Policję oraz pogotowie. Jeśli widzimy, że dziecko słabnie należy
wybić szybę w samochodzie, w tej sytuacji życie dziecka jest wartością najważniejszą i
należy je ratować. Osobie która narazi dziecko na utratę życia lub zdrowia zgodnie z
artykułem 160 Kodeksu Karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Prosimy także o interwencje, jeśli zauważona zostanie osoba dorosła śpiąca lub nie dająca
oznak życia w pojeździe w upalne dni. Być może jest to osoba, która zasłabła w skutek
upałów albo osoba nietrzeźwa i może potrzebować pomocy medycznej.
Podobnie wygląda sprawa w przypadku pozostawienia w aucie zwierzęcia. Właściciel
pupila wówczas powinien liczyć się także z odpowiedzialnością karną za znęcanie się nad
zwierzęciem.
Zwierzę pozostawione w zamkniętym, nagrzanym pojeździe narażone jest na śmierć w
męczarniach. W kilka minut samochód pozostawiony na słońcu nagrzewa się, a temperatura
wewnątrz pojazdu znacznie przewyższa tę na zewnątrz. Uchylenie szyby w oknach nie
wystarczy, brak cyrkulacji powietrza utrudnia oddychanie. Jeśli zauważymy zamknięte w
samochodzie zwierzę należy wezwać Policję. Kiedy Policja stwierdzi, że zwierzę jest
konające w pierwszej kolejności wybiją szybę by ratować życie zwierzęcia. Osoba, która w
ten sposób pozostawiła swojego pupila w samochodzie odpowie karnie za znęcanie się nad
zwierzętami i może otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
do lat 2.
Rawicka policja ostrzega przed nadchodzącymi upałami. Zjawisko to wiąże się z
występowaniem wysokich temperatur powietrza, przekraczających 30 ° C. Spędzanie
czasu na słońcu w nadmiernej ilości lub w nagrzanym miejscu może spowodować
zmiany termiczne w naszym organizmie, które mogą prowadzić do tragedii. Policjanci
apelują do mieszkańców powiatu rawickiego o rozsądne przebywanie na słońcu, nie
pozostawianie dzieci, osób starszych czy zwierząt w zamkniętych pojazdach na
parkingach oraz o zastosowanie się do kilku zasad bezpieczeństwa.
Rady na upalne dni:

- należy ograniczyć czas spędzany na słońcu, zwłaszcza dzieci i osoby starsze
- należy przebywać wewnątrz pomieszczeń zaciemnionych (rolety, żaluzje, zasłony) , jeśli są
one oświetlane i nagrzewane przez poranne i popołudniowe słońce
- należy spożywać lekkie posiłki
- należy pić duże ilości wody i zawsze mieć ze sobą butelkę wody, należy też często podawać
wodę dziecku
- należy ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych
- należy chronić ciało stosując kremy z filtrem
- należy nosić nakrycie głowy
- należy unikać dużego wysiłku fizycznego
- należy przed wejściem do wody, stopniowo schłodzić ciało
Objawy przegrzania termicznego tak zwanego udaru słonecznego to zasłabnięcie, bóle głowy,
nudności i wymioty, czasem nawet utrata przytomności.
Policjanci apelują:
Jeśli jesteś w pobliżu osoby, która doznała przegrzania termicznego - reaguj!
Niezwłocznie wezwij pomoc medyczną, a sam ułóż osobę w cieniu, podaj wodę do picia a
na głowę i szyję zastosuj chłodne kompresy.

