
Bezpieczeństwo  

Wakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy. Obozy, kolonie, wycieczki 

oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób 

na ciekawie spędzone wakacje. Wiele wrażeń i atrakcji czeka wszystkich podczas 

słonecznego wypoczynku. Warto przypomnieć sobie czego należy wystrzegać i na co zwracać 

szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, 

niezapomnianych wrażeń. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NA WODZIE  

Nie zawsze pamiętamy, że woda nawet ta pozornie najspokojniejsza jest groźnym żywiołem. 

Większość utonięć oraz poważnych uszkodzeń ciała, doznanych podczas kąpieli, jest 

rezultatem lekkomyślności. Dlatego pamiętaj:  

Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych, 

przestrzegaj regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników,  

Nie wchodź do wody natomiast po jedzeniu, po grach sportowych, po dłuższym opalaniu się, 

gdy jesteś jeszcze rozgrzany,  

 Przed kąpielą skorzystaj z natrysku. Jeżeli go nie ma ochłódź wodą głowę, kark i klatkę 

piersiową. Nigdy nie skacz na głowę do nieznanej wody.  

Zanim wejdziesz do wody:  

Wybierz bezpieczne miejsce, najlepiej strzeżone (nie wolno pływać na szlakach wodnych i w 

pobliżu urządzeń hydrotechnicznych),  



Sprawdź, czy w pobliżu są osoby, które w razie potrzeby mogą pomóc lub zawiadomić 

ratowników,  

 W wodzie zanurzaj się stopniowo, nie skacz do wody prosto z plaży – różnice temperatur 

między nagrzanym ciałem, a zimną wodą mogą spowodować szok termiczny – ustanie akcji 

serca – śmierć,  

Nie skacz do wody, jeśli nie sprawdziłeś wcześniej dna, nawet, jeśli robiłeś to wcześniej, od 

tamtej pory na dnie mogły znaleźć się niebezpieczne przedmioty. 

UDZIELANIE POMOCY  

Gdy jesteś świadkiem tonięcia zawiadom odpowiednie służby (WOPR, Straż Pożarną, 

Pogotowie). Nie podpływaj do tonącego bez asekuracji. Tonący może być w szoku i stanowić 

zagrożenie dla twojego bezpieczeństwa. Podaj mu jakiś przedmiot (gumową piłkę, materac, 

koło, kij, w ostateczności nawet ubranie).  

PRZED WYPŁYNIĘCIEM JACHTEM CZY ŁODZIĄ  

Zapoznaj się z prognozą pogody,  

Koła ratunkowe, kamizelki i inne urządzenia ratownicze trzymaj w widocznym i dostępnym 

miejscu,  

Jeśli nie umiesz pływać, zawsze zakładaj kamizelkę ratunkową,  

Jeśli umiesz pływać załóż kamizelkę dla własnego bezpieczeństwa lub trzymaj ją i inne 

urządzenia ratownicze blisko siebie,  

Bezwzględnie przestrzegaj znaków i sygnałów wysyłanych przez urządzenia sygnalizacyjne 

lub osoby uprawnione,  

W przypadku załamania pogody, załóż kapok lub inny środek ratowniczy i natychmiast kieruj 

się w stronę brzegu. 

PORYWISTE WIATRY  

Ostrzeżenie o nadejściu silnych, porywistych wiatrów jest ogłaszane w mediach z 

wyprzedzeniem około 12 – 24 h. Przed wystąpieniem zagrożenia:  

Zamknij wszystkie okna, w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz,  

Umocuj lub usuń z parapetów, balkonów, tarasów, podwórek przedmioty, które mogą być 

porwane przez wiatr,  

Pozamykaj zwierzęta w odpowiednio zabezpieczone pomieszczenia,  

Sprawdź zawartość apteczki pierwszej pomocy,  

Sprawdź działanie przenośnych odbiorników radiowych i latarek,  



Podczas silnej wichury:  

Nie wychodź na, zewnątrz jeśli nie jest to absolutnie konieczne, przebywaj w środkowych i 

dolnych partiach budynku z dala od okien i drzwi,  

Wyłącz gaz, elektryczność i wodę,  

Unikaj używania otwartych źródeł ognia,  

Unikaj używania wind,  

Włącz radio na częstotliwość radia lokalnego w celu śledzenia komunikatów o zagrożeniu, 

sytuacji meteorologicznej, sposobach postępowania,  

Przebywając na zewnątrz nie przechodź blisko budynków, nie zatrzymuj się pod trakcjami 

elektrycznymi, drzewami, szyldami, tablicami reklamowymi, zwłaszcza tymi o dużej 

powierzchni, rusztowaniami, itp.,  

 

BURZA  

Zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,  

Wyłącz z sieci odbiorniki energii elektrycznej, 

Przygotuj latarkę, 

Nie chroń się pod drzewami, 

Unikaj powierzchni wyniesionych: pagórki, balkony, podesty, tarasy oraz dużych otwartych 

przestrzeni, 

Nie używaj telefonów komórkowych na terenie otwartym, 

Nie zbliżaj się do słupów i linii energetycznych, 



Wyjdź ze zbiornika wodnego, akwenu, rzeki, basenu, nie kąp się i nie pływaj łodzią, 

kajakiem, pontonem, itp., 

Nie zbliżaj się do żadnych leżących na ziemi przewodów energetycznych i trakcji 

elektrycznej, 

Powiadom służby ratownicze o leżących na drogach drzewach, słupach, zerwanych trakcjach, 

urwanych i wiszących gzymsach, rynnach, daszkach, reklamach i innych sytuacjach 

stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego,  

Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz. 

 

 

 

POŻAR 

Pożar to niekontrolowane spalanie w miejscu, w którym nie wolno palić ognia. Gdy 

zauważysz pożar:  

Wezwij straż pożarną nr 998 lub 112,  

Niezwłocznie opuść miejsce pożaru,  

Zaalarmuj dorosłych,  



Podczas pożaru: Jeżeli pali się trawa, papier, drewno, meble, ubrania – do gaszenia używaj 

wody,  

Gdy pali się urządzenie elektryczne – wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego, zduś płomień 

kocem – nigdy nie polewaj wodą urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.  

 

 

Pamiętaj:  

Ogniska rozpalaj tylko w miejscach oznakowanych przez służbę leśną i nadzorowanych przez 

osoby dorosłe,  

Zabawa zapałkami to pożar, który może zniszczyć Twój dom, inne budynki lub las, którego 

odnowienie potrwa wiele lat,  

W żadnym wypadku nie próbuj „majsterkować” przy sprzęcie podłączonym do gniazda 

elektrycznego, a tym bardziej przy samym gniazdku,  

Unikaj miejsc, gdzie leżą beczki, pojemniki czy puszki niewiadomego pochodzenia, nie tylko 

ze względu na łatwopalne dla również trujące substancje, które mogą się w nich znajdować,  

Gdy znajdziesz przedmiot przypominający granat lub jakikolwiek pocisk na dotykaj go, nie 

próbuj go rozbrajać i pod żadnym pozorem nie wrzucaj do ognia. Wybuch może spowodować 

Twoją śmierć lub trwałe kalectwo. O znalezieniu niewypału zawiadom dorosłych. 

GÓRY 

Sprawdź prognozę pogody (ZAWSZE), 

Dowiedz się, jakie są warunki lawinowe (w okresie zimowym), 



Zaplanuj trasę odpowiednią do możliwości, 

Ubierz się stosownie do pogody, 

Pakując plecak, uwzględnij warunki pogodowe (Dodatkowa odzież, Coś do jedzenia i picia, 

Mapa i kompas, Czołówka,  Apteczka, Folia NRC) 

Przygotuj sprzęt, 

Rozważ zabranie kasku, 

Naładuj telefon i zapisz numery alarmowe,  

Chociaż dzisiaj wzywanie pomocy ułatwiają nam nowoczesne technologie, warto znać 

również sposoby tradycyjne. Nadanie sygnału SOS za pomocą gwizdka bądź latarki, może 

być ostatnią deską ratunku, w przypadku gdy zawiedzie technika. Ważne jest też byś posiadał 

(-a) umiejętność zakomunikowania zbliżającym się ratownikom, że to Ty jesteś osobą, która 

na nich czeka (ułożenie ciała w literę ” Y”). 

Zostaw wiadomość o celu wycieczki i godzinie powrotu. 

 

Zasady bezpieczeństwa w górach – o czym pamiętać podczas wędrówki?  

Nie zwlekaj z wyjściem na szlak, 

Dostosuj tempo marszu, do najwolniejszej osoby w ekipie, 

Kontroluj czas, 

Pamiętaj, że szlaki zimowe mogą mieć inny przebieg niż letnie, 



Nie ignoruj ostrzeżeń, 

Jeśli zabłądzisz, poszukaj szlaku (nie idź skrótami). 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE:  

Pogotowie ratunkowe 999, 112  

Straż Pożarna 998, 112  

Policja 997, 112  

WOPR 601 100 100 

 


