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ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

RISCUL SCĂLDATULUI ÎN LOCURI NEAMENAJATE

În zilele însorite de vară, cu temperaturi ridicate, crește numărul persoanelor care aleg să-și

petreacă �mpul liber în apropierea cursurilor de apă, bălților și lacurilor. Ținând cont de faptul că

majoritatea acestor  arealuri  nu  sunt  amenajate  și  marcate  corespunzător,  pericolul  de  înec  și

accidente crește.

Pentru  a  preântâmpina  producerea  unor  evenimente  cu  consecințe  tragice,  pe  �mpul

desfășurării acestor ac�vități recrea�ve, vă recomandăm:

� frecventați doar locurile special amenajate pentru înot și scăldat;

� evitați scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte,

curenți  foarte  puternici,  albiile  nămoloase  sau  pline  cu  plante,  pietre,  crengi  și  trunchiuri  de

copaci;

� respectați panourile de aver�zare ,,scăldatul interzis, pericol de înec”;

� nu desfășurați  acte de teribilism,  prin plonjarea de pe pla&orme, poduri  sau alte

elemente de construcții în apă;

� respectați  întotdeauna  recomandările  salvamarului/administratorului  locului  de

agrement;

� evitați scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu

ș�ți să înotați sau nu aveți deprinderile necesare; cel mai indicat este să nu vă aventurați să vă

scăldați, dacă nu înotați bine; 

� nu lăsați  copiii  nesupravegheați  în  apă sau în proximitate;  nici  măcar în  piscinele

achiziționate special pentru cei mici ori în cadă;

� urmăriți  permanent  comportarea  copiilor  în  apă:  nu  vă  lăsați   distrași  de  alte

ac�vități și nu vă întoarceți nici o clipă cu spatele la aceș�a. Nu uitați că cei mici sunt imprevizibili:

ei trebue să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă ș�u să

înoate;

� nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe �mp de noapte;

� nu intrați în apă foarte rece, după expunerea prelungită la soare,

În cazul în care vă aflați în situația în care viața unei persoane este pusă în pericol, apelați numărul unic

de urgență 112.
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