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W sierpniu utonęło już 9 osób więcej niż w lipcu

Pierwsze trzy tygodnie sierpnia to tragiczny bilans wypadków nad wodą: od 1 do 23 sierpnia
utonęło 135 osób. To o 9 osób więcej niż podczas całego lipca.

W lipcu w Polsce utonęło 126 osób. Najtragiczniejszym dniem tych wakacji pod względem liczby
utonięć była niedziela 5 lipca br. Tylko tego jednego dnia utonęło 26 osób. Z kolei 9 sierpnia br. życie
w wypadkach nad wodą straciły aż 23 osoby. W miniony weekend (22-23 sierpnia) utonęły 3 osoby.

Od 1 lipca w Polsce utonęło 261 osób. Z policyjnych statystyk z 2014 r. wynika, że do utonięć
dochodzi  najczęściej  w rzekach,  jeziorach,  stawach oraz zalewach.  Najrzadziej  do śmiertelnych
wypadków dochodzi na strzeżonych kąpieliskach i na basenach. Przyczyny tragedii nad wodą to
najczęściej  brak  wyobraźni,  lekkomyślność  i  brawura,  kąpiel  w  miejscach  niestrzeżonych  oraz
niestety kąpiel po spożyciu alkoholu.

MSW apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku
nad  wodą.  Ważne,  aby  kąpać  się  tylko  w  miejscach  strzeżonych,  tam  gdzie  nad  naszym
bezpieczeństwem czuwają ratownicy i  pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po spożyciu
alkoholu.

Służby apelują również, aby wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu pamiętać o
tym, że musimy stopniowo schładzać ciało, żeby przyzwyczaić je do niższej temperatury – w ten
sposób unikniemy szoku termicznego.
 
Uprawiając  sporty  wodne -  pływając  żaglówkami,  łódkami  czy  kajakami  -  zadbajmy o  to,  żeby
wszyscy  mieli  założone  kapoki.  W  sytuacji,  gdy  wypływamy  w  dłuższy  rejs  pamiętajmy,  żeby
wcześniej sprawdzić prognozę pogody.

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych. Dobrze, żeby miały założone na
siebie nadmuchiwane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

Do naszego apelu dołączamy link do spotu „Baw się, myśl, żyj”:

 



 Film został zrealizowany w ramach u konkursu MSW pt. „Niezatapialni”.
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