A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

A víz jóbarát, de adott esetben a meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé válhat. Ahhoz, hogy jóbarát

maradjon, érdemes szeszélyeivel megismerkedni. A víz felszínét figyelve megállapítható a folyás-sodrás iránya és
nagysága, látható az örvények helye. Örvények elsősorban ott alakulnak ki, ahol a folyó medrében valamilyen tárgy
található, például hídpillér vagy más fizikai akadály. Minél gyorsabb egy folyó és minél nagyobb tárgy található a vízben, annál
Tilos fürdeni:
nagyobb, intenzívebb az örvény és ezáltal veszélyesebb is. Ezért
TILOS ilyen helyeken a fürdőzés.
 hajóútban
Szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket
szakemberek választják és jelölik ki.
Itt vannak meg a feltételek, amelyek lehetővé teszik –
szükség esetén – a gyors mentést. Itt rendelkezésre áll a
gyors és szakszerű mentéshez a személyi és tárgy feltétel.
Azonban itt is ügyelni kell, hogy a fürdőhelyet kijelölő
bóják között történjen a fürdőzés, mivel a biztonság itt
garantálható.











Ne fürödjön teli gyomorral!
Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe! Hűtse
le magát előtte!
Figyeljen oda a víz alatti akadályokra!
Lehetőleg ne egyedül, hanem úszni tudó, felnőtt
személy társaságában menjen vízbe!
Ne ússzon és ne bukjon a víz alá ugrálásra kijelölt területen!
Kísérje figyelemmel a strand területét jelző bójákat!
Ne fürödjön alkoholos állapotban!
Ha nem tud úszni, akkor gumimatraccal se menjen mély vízbe!
Ismeretlen helyen soha ne ugorjon vízbe!

 a hajóutat és hajózási akadályt
jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében
 vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, - hidak, vízkivételi művek,
egyéb vízi műtárgyak komp és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében
 kikötők, úszóműves kikötőhelyek,
úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízi sportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében
 egészségre ártalmas vizekben
 vízi jármű kísérete nélkül a Tisza-tó
területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra
 a kijelölt fürdőhelyek kivételével a
határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben
 éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízterület
megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol azt tiltó tábla jelzi.
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Kedves Gyerekek, kedves Szülők!
A nyár és a jó idő beköszöntével, a pihenés, lazítás, strandolás időszaka kezdődik meg. Az
önfeledt nyaralás során is fontos betartani néhány fontos szabályt!
 Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében
fürödhet szabadvizekben.
 Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a
mentőmellény vagy mentőgallér használata.
 Az úszógumi használatánál figyelembe kell venni, hogy ha nem megfelelő szorosságú,
akkor a használója könnyen kicsúszhat belőle, ha pedig túl szoros, felbillenés esetén
fizikailag nehéz a megfelelő testhelyzet újbóli felvétele, ezért ez könnyen végzetessé
válhat.
 A karúszó nem nyújt elegendő védelmet! Megfelelő méretű, nyakgallérral rendelkező
mentőmellény használata a legbiztonságosabb

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot!
E G É S Z É V B E N A Z Ö N Ö KB I Z T ON S Á G A É R D E K É B E N!
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