INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

COMUNICAT INVITAȚIE
Nr. 35 din 27.06.2017
ATENŢIE LA SCĂLDAT!

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu consecințe tragice, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova adresează cetăţenilor rugămintea de a
respecta măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe timpul desfăşurării unor activităţi
recreative specifice acestei perioade:
• Scăldaţi-vă doar în locuri special amenajate pentru înot şi respectaţi avertizările privind
interzicerea scăldatului;
• Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în
piscinele achiziţionate special pentru cei mici ori în cadă;
• Nu intraţi în apa rece înfierbântaţi, după ce aţi stat foarte mult timp la soare;
• Nu săriţi de pe platforme, poduri sau alte construcţii, aceste acte de teribilism putând avea
consecinţe grave;
• Urmăriţi continuu comportarea copiilor în apă, întrucât cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie
să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu înota;
•
Echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile,
tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub
atenta supraveghere a unui adult;
•
Împrejmuirea piscinei personale cu un gard poate preveni accidente nedorite în rândul
minorilor;
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• Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor
astfel de accidente;.
•
Explicaţi-le adolescenţilor pericolul la care se expun scăldându-se în locuri neamenajate
(râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt
foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante) ori în locurile în care s-au produs
anterior incidente;
• Intervenţia de urgenţă în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea
unei vieţi, iar semnele care vă indică iminenţa înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura
deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ţinut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de
sunete; hiperventilaţie şi gâfâială; ochii sticloşi, incapabili să se concentreze; păr peste frunte
sau ochi; lovirea involuntară a suprafeţei apei cu braţele.
Informații suplimentare
Raluca Vasiloae (ISU Prahova); e-mail: relatiipublice_isuprahova@yahoo.com, tel. 0751.163.173
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