Rendőrségi felhívás !
A nyári időszakban sokan választják a természetes vizeket a kikapcsolódás, pihenés helyszínéül, amely a
meggondolatlan ember számára veszélyes, akár végzetes is lehet.
A vizek veszélyeinél figyelemmel kell lenni azok természetére, jellegzetességeire.
Azokon a helyeken, ahol táblával tiltják, tilos fürdőzni!
A tragédiák megelőzése érdekében nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása.
Szabadvizeken tilos fürdeni:
• éjszaka
• hajóútban és úszóművek 100 méteres körzetében,
• vízlépcsők 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, komp 100 méteres körzetében,
• kikötők, vízi-sportpályák, hajókiemelő berendezések 100 méteres körzetében,
• városok belterületén (kivétel a kijelölt szabad fürdőhelyeken).
A balesetek és tragédiák elkerülése érdekében:
- Kérjük, hogy a szabadvizek mentén kizárólag a kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek!
- Közvetlenül étkezés után, tele gyomorral ne fürdjenek!
- Napozás után, felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, fokozatosan hűtsék le magukat!
- Figyeljenek oda a víz alatti akadályokra!
- Figyeljék a fürdőhely területét jelző bójákat, azon belül biztonságos a fürdőzés!
- Alkohol fogyasztását követően tartózkodjanak a fürdőzéstől!
- Úszni nem tudó személyek mély vízbe különböző felfújható eszközökkel, mint pl.: gumimatrac,
úszógumi, karúszó, ne menjenek, mivel azok nem nyújtanak megfelelő biztonságot! Használjanak
mentőmellényt vagy mentőgallért!
- Ne ússzanak egyedül!
- Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, és ne ússzanak, ne bukjanak a víz alá ugrálásra kijelölt
területen!
- 6 éven aluli, vagy úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet
szabadvizekben!
- Figyeljék a telepített viharjelző állomások jelzéseit!
Kérjük, hogy a strandokon fordítsanak fokozott figyelmet értékeikre!
A tolvajok kedvenc „vadászterülete” a strandok, uszodák környéke.
A nagy tömeg által okozott nyüzsgés alkalmas arra, hogy észrevétlenül emeljen fel valaki egy táskát, egy
telefont, vagy akár csak egy kisebb értékű tárgyat, és azt pillanatok alatt eltulajdonítsa.
A gazdátlanul hagyott kisebb, akár értéktelenebb dolgokat is, és a nagy értékű tárgyakat is eltulajdonítják
egy arra alkalmas pillanatban.
A község minden lakójának kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk!
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