Kaip elgtis prie vandens telkinių
Žmonės prie vandens telkinių lankosi visus metus, bet prasidėjus vasarai laisvalaikį prie
vandens praleidžia daugelis, o ypač vandens maudynes mėgsta vaikai. Tačiau elgiantis neatsargiai
poilsis ir pramogos prie vandens gali baigtis nelaime. 2014 metais ugniagesiai gelbėtojai iš įvairių
Lietuvos vandens telkinių ištraukė 192 nuskendusius žmones.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija primena gyventojams:
Pagrindines taisykles, kurias reikėtų įsidėmėti prieš brendant į vandens telkinį:
• Plaukiokite su kitais žmonėmis, niekada neplaukiokite vienas.
• Neplaukiokite iškart po valgio.
• Neplaukiokite išgėrę alkoholinių gėrimų.
• Neplaukiokite tamsoje.
• Nesimaudykite kai esate įkaitęs nuo saulės ar pavargęs
• Venkite plaukioti keistose, nepažįstamose ar uždraustose vietose.
• Niekada neplaukite paskui dreifuojančius objektus.
• Nemirkite vandenyje per ilgai.
• Neplaukite giliai į jūrą.
• Plaukite lygiagrečiai krantui ir arti jo.
• Klausykite gelbėtojų ir plaukiokite vėliavėlėmis paženklintame plote.
• Neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar kitų

priemonių.
• Atkreipkite dėmesį į ženklinimą paplūdimyje.
• Niekada nesityčiokite iš kitų ir neverskite rizikingai elgtis.
• Prieš nešdamiesi į vandens telkinį plaukimo įrangą, išmokite ja naudotis.
• Nepalikite prie vandens be priežiūros mažamečių vaikų.
• Nesiartinkite prie plaukiančių katerių, vandens motociklų, valčių.
• Nešokinėkite į vandenį nuo tiltelių, tiltų, užtvankų, prieplaukų, valčių ir katerių.
• Nenardykite nežinomoje vietoje.
• Išmokite pirmosios pagalbos pagrindus.
• Jei jūs ar jūsų artimieji nemokate ar nesate užtikrinti plaukimo įgūdžiais, vilkėkite
gelbėjimosi liemenę.
Pagrindines taisykles valtyje:
• Nesinaudokite kiauromis ar techniškai netvarkingomis valtimis.
• Neplaukite be gelbėjimo liemenių, kitų priemonių (gelbėjimo rato).
• Neperkraukite valties nei žmonėmis nei daiktais.
• Nesiirstykite apsvaigę nuo alkoholio.
• Nesėskite ant valties bortų ar priekio.
• Nepersėskite iš vienos vietos į kitą, o taip pat iš vienos valties į kitą.
• Nenardykite iš valties.
• Nesinaudokite valtimis tamsiu paros metu.
• Vaikams iki 14 metų be suaugusių naudotis valtimis draudžiama.

Atsitikus nelaimei:
•Pradėjus skęsti, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite
mojuodami rankomis.

•Pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir kvieskite
gelbėjimo tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112. Tada apsidairykite, ar šalia nėra kokios nors
gelbėjimo priemonės (gelbėjimo rato, valties, čiužinio ir kt.), kuria naudojantis būtų galima padėti
skęstančiajam. Jeigu įmanoma, pamėginkite pasiekti skęstantįjį ranka, stora medžio šaka arba
numeskite jam virvę
•Įsidėmėkite, jog gelbėti skęstantįjį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir
moka tai atlikti praktiškai.
Didžiausias pavojus nuskęsti gresia vaikams, nemokantiems plaukti, besimaudantiems be
suaugusiųjų priežiūros ir neleistinose vietose. Neretai vaikai vandenyje elgiasi nerūpestingai,
nesugeba įvertinti pavojaus. Pervertinę savo jėgas jie nuplaukia per toli, pavargsta ir pradeda skęsti.
Todėl jau ankstyvoje vaikystėje tėvai turėtų diegti atsargaus ir atsakingo elgesio vandenyje įpročius.
Taip pat įsidėmėkite, kad negalima palikti vaikų be priežiūros šalia vandens telkinio nė minutei.
Prižiūrėti, tai reiškia visą dėmesį sutelkti tik į vaiką: neskaitykite, nekalbėkite telefonu, neužsiimkite
kita, dėmesį atitraukiančia veikla.
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