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A tél veszélyei!
A zord téli időjárás beköszöntével jég fedi vizeinket, mely csábítja az embereket korcsolyázásra.
Lehetőleg a sportolásra kijelölt helyen lépjünk a befagyott területekre, melyet táblával jelölnek. A
balesetek, tragédiák megelőzése céljából érdemes figyelembe venni a jégen tartózkodás és közlekedés
alapvető szabályait.
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor ajánlatos, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, nincs
mozgásban. Akkor mondható biztonságosnak az állóvíz jege amennyiben 10 cm vastagságot eléri.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni a
hatályos jogszabály szerint:





éjszaka és korlátozott látási viszonyok
(pl.: köd, intenzív hóesés)
járművel, a biztonságos munkavégzés
kivételével,
kikötők és veszteglőhelyek területén,
folyóvizeken, és azok mellékágain,
bányatavakon,

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai
folyamatos jégmozgást idéznek elő, apadás
következtében a láthatóan még a szilárd jég állapota
is megváltozik, beszakadása megtörténhet.
A melegebb időjárás hatására a felület mosódik, a
jég vastagsága és szilárdsága csökken, ezért a rajta
való tartózkodás veszélyes. A havazás is gondot
okozhat, mert a friss hó elfedi a lékeket és
rianásokat, így a jég valós állapotát nem lehet
időben észlelni.

Mit tegyen a jég beszakadása esetén?
Ha Ön a baleset elszenvedője, próbáljon meg arccal a part felé hason, vagy háton fekve óvatos és lassú
mozdulatokkal szilárd jégrétegre csúszni a veszélyes területről, vagy kapaszkodjon meg a tábla
szélében.
A sérült vízből való kimentését mihamarabb el kell végezni, a pár fokos vízben fél percen belül leállhat
a szív keringési zavarok miatt. A jég alá került ember mentését bízzuk szakemberre, kérjünk és hívjunk
segítséget, értesítsük a Tűzoltóságot és a Mentőket.
Kerüljön minden felesleges mozdulatot, mivel ez növeli a test hidegvízzel történő érintkezését, így
gyorsítja a kihűlést. Vízben a hővesztés mértéke a levegőhöz képest 25-szörös.
Baleset észlelése esetén akkor kezdje el a mentést, ha ezzel nem veszélyezteti a saját életét. Kérjen
segítséget a rendelkezésére álló módon és eszközökkel.
Fontos, hogy a jeges vízből mentett embert ne vigyük azonnal fűtött meleg helyre, inkább dörzsöléssel
próbáljuk a vérkeringését beindítani, viszont a jeges ruházatától meg kell szabadítani. A balesetet
szenvedett személyt minden esetben elsősegélyben, majd orvosi ellátásban kell részesíteni.
A jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrség egységei és
elsősorban a vízi-rendészeti szolgálat fokozottan ellenőrzi a szabad vízfelületeket!

A biztonságos közlekedés feltételei téli hónapokban:
A közúti közlekedés tudatos felkészülést igényel a jelenlegi téli időjárási körülmények között, amikor
az út – és látási körülmények próbára tesznek mindenkit. Amennyiben időben és balesetmentesen
akarunk célba érni érdemes odafigyelni az alábbiakra:


műszakilag felkészített, téli gumikkal felszerelt
járművel induljon útra, fontos az akkumulátor,
a világítás, ablakmosó lapát és folyadék
valamint a fékrendszer ellenőrzése,



tele tankkal vágjon neki a hosszabb útnak, és
tájékozódjon indulás előtt az aktuális forgalmi
és útviszonyokról,



elakadás esetére készítsen be takarót, vastag
ruhadarabokat, lapátot a jármű hóból történő
mentése végett,



a szokásosnál is fokozottabb körültekintéssel vegyen részt a közlekedésben, betartva a
sebesség és a követési távolság szabályait.
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