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NYÁRI FÜRDŐZÉS VESZÉLYEI
Nyáron, különösen egy forró kánikulai napon mindenki vízpartra vágyik. Aki teheti vízpartra, strandra megy.
Sajnos sokan meggondolatlanul indulnak el fürdőzni, akár olyan helyre is ahol tilos, mert van, hogy a forróság
már annyira elviselhetetlen, hogy azt gondolja az ember mindegy hol, csak le tudja hűteni a testét.
Szabályok mindenhol vannak, amiket minden körülmények között be kell tartani, hiszen akár bírság is lehet a
vége, ha szabálysértésre kerül sor.
Hol tilos és hol szabad strandolni?
1. A fürdés tilalmát, a fürdésre alkalmatlan helyeket minden esetben a „FÜRÖDNI TILOS” tábla jelzi
egyértelműen. Különösen veszélyesek a folyók az erős sodrás és örvényképződés miatt, valamint a
bányatavak a hirtelen változó vízmélység és vízhőfok miatt. Ezek a helyek még a jó úszókra is veszélyt
jelenthetnek.
2. Vannak szabad vizek, holtágak ahol megengedett a fürdőzés. Ezeken a helyeken általában bója és tábla
jelzi a fürdőzés határait. Itt azonban figyeljünk arra, hogy a víz alatt nem látható tárgyak pl. faágak
sérülést okozhatnak.
3. Minden esetben a kijelölt fürdőhelyek, ismert szabadstrandok alkalmasak a fürdésre, még akkor is, ha
ezért többet kell utazni.
4. A szabadvizek hőfoka elmarad a megszokott strandfürdők vízhőmérsékletétől, ezért felhevült testtel a
vízbe ugrás különösen veszélyes, akár vízbe fulladáshoz is vezethet.
A fürdőzés veszélyei, amikre figyeljünk
Felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe és étkezés után, teli gyomorral se fürödjünk!
Alkoholfogyasztás esetén tartózkodjunk a fürdőzéstől!
A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek!
Figyeljünk a viharjelzőre, hiszen a sárga, villogó fénye figyelmeztet bennünket a veszély közeledtére! Első fokú
viharjelzésnél a parttól számított 500 méternél nagyobb távolságra fürödni tilos, míg másodfokú riasztás esetén
a fürdés és a vízben tartózkodás is tiltott!
Aki nem tud úszni, ne használjon gumimatracot, mert egy esetleges vízbeforduláskor a mélyben találhatja
magát!
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Ha valaki bajban van, segítségért kiált, integet a vízből, vízibicikliről, vagy hajóról, azonnal hívjunk segítséget,
hívjuk a 112-öt, értesítsük a vízimentőket vagy a strand személyzetét!
Gyermeket még vízparton se hagyjunk felügyelet nélkül!
A 6 éven aluli, illetve úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek, csak felnőtt kíséretében fürödhet szabad
vizekben!
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