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Még egy hónap van hátra a nyári szünetből, ezért a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság ezúton szeretné felhívni a figyelmet azokra a veszélyek re, amelyek a 
szünidő alatt leselkednek a gyermekekre: 
 
 
Vízi balesetek  

 
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabadvizek, szabad strandok 
környékének látogatása. Ez azonban felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel 
veszélyessé is válhat. 
 
A nyaralóknak gondolniuk kell az előre nem kiszámítható veszélyhelyzetekre, a vizek 
és az időjárás szeszélyeire is. 
Hazánk a vízi balesetek terén sajnos előkelő helyet foglal el az európai 
statisztikákban. Minden évben több százan kerülnek életveszélyes helyzetekbe, azért 
mert nem ismerik, vagy figyelmen kívül hagyják a vízi közlekedés írott és íratlan 
szabályait. 
A folyók, vízfolyások és tavak mentén mindenütt megtalálhatók az eligazítást segítő 
táblák, illetve különböző jelzések. Amennyiben betartjuk az utasításokat, kellemes és 
biztonságos nyaralásban lesz részünk. 
 
Ezúton szeretné a rend őrség felhívni a lakosság figyelmét néhány hasznos 
tanácsra: 
 

� Kellő óvatossággal fürödjünk az ismeretlen vizekben, mert a vízfelszín alatt 
lehetnek olyan nem látható kövek, cölöpök, karók, amelyek maradandó 
csigolya- és gerincsérülést, akár halált is okozhatnak! 

� Szabad vizekben csak a kijelölt helyen strandoljunk, fürödjünk! 
� Felhevült testtel soha ne menjünk a vízbe! 
� Viharjelzés esetén ne tartózkodjunk a vízben! 
� Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt 

(gumicsónak, gumimatrac), és azon lehetőleg ne aludjon! 
� Szeszes ital fogyasztása után tartózkodjunk a fürdőzéstől! 



� Szív és érrendszeri, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben 
szenvedők egyedül soha ne fürödjenek! 

� 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt 
felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben! 

� Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a mentőmellény 
vagy mentőgallér használata! 

� 14 éven aluli gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne használjanak 
vízibiciklit, arról még felügyelet mellett se ugorjanak, vagy csússzanak a 
vízbe! 

� A gyermeket még a vízparton se hagyjunk felnőtt felügyelete nélkül! 
 
 
 
 
Néhány telefonszám, amelyeket segélyhívás esetén tá rcsázhatnak a nyaralók:  
 

  - 112 általános segélyhívó 
    - 104 mentők 
    - 107 rendőrség 
 
A strandra csak a legszükségesebb értéktárgyainkat vigyük magukkal. A parton 
hagyott ruházatot, tárgyakat soha ne hagyjuk őrizetlenül! 
 
A gépkocsinkat mindig tartsuk zárva, az utastérbe ne hagyjunk értékeket! 
 
 
Kérjük a nyaralókat, hogy tartsák be a saját, illetve embertársaik biztonságát szolgáló 
szabályokat, hogy ezáltal kellemes és gondtalan legyen a nyári pihenés! 
 

 
 

A Tolna Megyei Rend őr-főkapitányság kellemes és gondtalan pihenést kíván 
mindenkinek! 

 
 
 


