
BEZPIECZNE BEZPIECZNE 
WAKACJE NAD WAKACJE NAD 

WODĄWODĄ



Latem można korzystać ze wszystkich 
      przyjemności związanych 

z przebywaniem na słońcu i kąpielą.
Trzeba to jednak robić rozsądnie 

i bezpiecznie, a więc najpierw 
starannie przygotować się 

do wyjścia na plażę.



         Strój kąpielowy,olejek do opalania        
           z odpowiednim do karnacji 

filtrem UV,ręcznik,czepek,
Klapki,okulary, woda niegazowana,

chustka na głowę 
lub czapka z daszkiem.

Co powinno 
znaleźć się w torbie plażowej???



   Najlepsze warunki do kąpieli panują          
wtedy,gdy woda ma powyżej 18°C                  

(optymalna temperatura to 22-25°C)        
a temperatura powietrza jest wyższa 

od temperatury wody o 4-5°.



   Nad bezpieczeństwem wszystkich 
osób korzystających z kąpieli 
na plażach strzeżonych czuwa 

Ratownik lub zespół ratowników.

  Przestrzeganie  
poleceń ratownika 

to podstawowa 
zasad korzystania 

z kąpieliska.



   Miejsca przeznaczone do opalania 
i kąpieli są zawsze wydzielone.

  Nie wolno kąpać się w portach, 
na przystaniach,przy zaporach 

wodnych,mostach,ujęciach wody pitnej, 
w stawach budowlanych,basenach 

przeciwpożarowych,oraz w zbiornikach 
wodnych niesprawdzonych 

przez ratowników. 



   Bardzo istotne jest przestrzeganie 
informacyjnych znaków ostrzegawczych.



   Kąpielisko jest ograniczone specjalnymi 
bojami, zróżnicowanymi kolorystycznie 

zależnie od głębokości wody.

Boje żółte oznaczają, że nie 
posiadając karty pływackiej, można 

poruszać się tylko do linii przez 
nie wyznaczonej. 

Woda ma tam głębokość 
ok.1,2-1,3 metra. To jest 

najbezpieczniejsze miejsce do kąpieli.



Boje czerwone wyznaczają granice 
kąpieliska. Z tej strefy korzystają 

wyłącznie dobrzy pływacy.



Nigdy nie wolno wchodzić do wody 
wbrew zakazowi ratownika oraz 
w czasie, kiedy wywieszona jest 

CZERWONA FLAGA!!!





Czasami zdarza się, że kąpiący się 
jest świadkiem wypadku kogoś 

innego. Wtedy istotne jest 
postępowanie ze szczególną 

rozwagą, ba bardzo 
łatwo można z osoby ratującej 

stać się ofiarą...



Jeśli więc zauważysz tonącego 
lub wypadek nad wodą, natychmiast 
wezwij pomoc i powiadom ratownika 

WOPR (Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe)!



ZAPAMIĘTAJ!!!

Pływaj tylko 
w miejscach 

strzeżonych czyli tam, 
gdzie jest ratownik 

WOPR.
Przestrzegaj 

regulaminu kąpieliska, 
na którym przebywasz. 

Stosuj się 
do uwag i zaleceń 

ratownika.



ZAPAMIĘTAJ!!!

Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz 
gdy wieje porywisty wiatr.

Nie pływaj w miejscach, gdzie jest
dużo wodorostów lub wiesz, że 

występują zawirowania wody lub 
zimne prądy. Pływaj w miejscach

 dobrze znanych.



ZAPAMIĘTAJ!!!

Nie skacz do wody 
w miejscach nieznanych. 

Może się to skończyć 
śmiercią lub kalectwem. 
Absolutnie zabronione 
są w takich miejscach 

skoki "na główkę".



ZAPAMIĘTAJ!!!

Nie baw się w podtapianie innych 
osób korzystających z wody oraz 
spychanie do wody z pomostów 

i materacy. Pamiętaj, że materac 
dmuchany nie służy 

do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchiwane koło.



ZAPAMIĘTAJ!!!

Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę 
na osoby obok siebie. Może się okazać, 

że ktoś będzie potrzebował pomocy. 
Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to 

uczyń to, ale w granicach swoich 
możliwości. Jeżeli nie będziesz się 

czuł na siłach,to zawiadom inne osoby.



                              ZAPAMIĘTAJ!!!

Nie przeceniaj swoich umiejętności 
pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się 

na dłuższą trasę pływacką, 
płyń asekurowany przez łódź 

lub przynajmniej w towarzystwie 
jeszcze jednej osoby. 

Na głowie powinieneś mieć założony 
czepek, abyś był widoczny dla innych 
w wodzie. Możesz do tego celu użyć 

bojki na szelkach.



Nie wypływaj za daleko od brzegu 
po zapadnięciu zmroku. Pływanie 

po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

ZAPAMIĘTAJ!!!



Życzymy bezpiecznych wakacji!!!
           Zespół Promocji Zdrowia
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