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17-LATEK KOLEJNĄ OFIARĄ WODY NA LUBELSZCZYŹNIE
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Niestety tragicznie zakończyły się poszukiwania 17-latka, którego ubrania, dokumenty i telefon
zostały znalezione na plaży zalewu w Zamościu. Ciało nastolatka wczoraj wieczorem zostało
wyłowione przez płetwonurków ze zbiornika wodnego. To już ósma oﬁara wody w czerwcu na
Lubelszczyźnie. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi podczas wypoczynku nad
wodą.

Niestety tragicznie zakończyły się poszukiwania zaginionego 17-latka z powiatu tomaszowskiego. W nocy z piątku na
sobotę około godziny 23:30 na plaży zalewu miejskiego w Zamościu zostały znalezione ubrania, dokumenty i telefon
należące do nastolatka. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. W działania zaangażowano także przewodnika z
policyjnym psem służbowym, który dwukrotnie doprowadzał przewodnika do lustra wody. Teren zbiornika przeszukiwali
płetwonurkowie ze straży pożarnej. Przed godziną 20:00 wydobyli z wody ciało 17-latka.
Na miejscu policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało 17-latka zostało zabezpieczone
celem wykonania sekcji zwłok.
Niestety to już ósma oﬁara wody w czerwcu na Lubelszczyźnie. Aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny należy
przestrzegać kilku podstawowych zasad.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio
oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;
2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;
3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);
4. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi –
unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;
5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

6. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet
śmiercią;
7. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu
kilku dni;
8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;
9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy:
najpierw woda, później alkohol – odwrotnie w tej historii nie ma życia;
10. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane
rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.
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