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CZŁUCHÓW POLICJANCI PRZESTRZEGAJĄ PRZED WCHODZENIEM NA ZAMARZNIĘTE STAWY I JEZIORA
Ujemna temperatura spowodowała, że zamarzły stawy i jeziora. Zimowa aura skłania nas do wybrania się na łyżwy. Pamiętajmy jednak, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo i korzystać tylko ze
sztucznych lodowisk. Jeśli jednak zdecydujemy się wejść na lód na stawie lub jeziorze, sprawdźmy jego wytrzymałość i grubość, unikajmy rzek i miejsc, których nie znamy.
Człuchowscy policjanci od chwili, kiedy zamarzły lokalne jeziora, kontrolują je pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób. Zimowa aura skłania wiele osób do wybrania się na łyżwy, lub
ryby. Pamiętajmy jednak, aby bezpiecznie poślizgać się na łyżwach najlepiej jest wybrać się na sztuczne lodowisko na ul. Koszalińskiej w Człuchowie. Jeśli jednak postanowimy wybrać się na jezioro
lub staw, to pamiętajmy o tym, że duże jeziora zamarzają znacznie wolniej i tafla lodu może być jeszcze zbyt cienka, na jeziorach mogą występować miejsca, gdzie woda nie zamarza, lub lód jest
bardzo cienki. W żadnym przypadku nie wchodźmy na zamarznięte rzeki, lub tylko częściowo zamarznięte akweny wodne. Pamiętajmy o tym, by poinformować osoby najbliższe o tym, że
wybieramy się na łyżwy lub ryby. W miarę możliwości zadbajmy o to aby jeszcze ktoś był w pobliżu jeziora. Apelujemy również do wędkarzy i miłośników jazdy na łyżwach, żeby zakupili w sklepach
wędkarskich lub sportowych kolce asekuracyjne na lód. Przyrząd przypominający skakankę, którego rączki zakończone są ostrymi kolcami w razie załamania się lodu pomoże w wydostaniu się na
powierzchnie i może uratować nam życie. Nigdy nie puszczajmy dzieci samych na lód! Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze zabezpieczenia i sprzęt asekuracyjny nie zastąpią zdrowego rozsądku.
Nie ryzykujmy niepotrzebnie swojego życia. Zbliżają się ferie zimowe, zadbajmy więc o bezpieczeństwo naszych dzieci i zabrońmy kategorycznie korzystać im ze ślizgawek na stawach i jeziorach.

Data publikacji:2018-02-06
Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

