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Kot najstniki se najbr zavedate, da so v igri vaša i-
vljenja. Z upoštevanjem nekaj preventivnih napotkov
se lahko izognete marsikateri neprijetni situaciji, ki se
lahko kaj kmalu tragièno konèa.

KAKO SE VAROVATI PRED UTOPITVIJO?ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO:
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SPONZOR

KAJ STORIMO PRI UTOPITVAH?

Kadar se znajdete v situaciji, kjer se ponesreèenec utaplja, se preprièajte, da ne ogroate svojega ivljenja.

Èim prej poklièite pomoè 112!

Ponesreèenca skušajte rešiti iz vode na tak naèin, da mu vrete reševalni obroè, vejo, vrv ali kaj podobnega, na kar se bo lahko oklenil.

Utapljajoèemu se ne pribliujete v paniki se vas lahko oklene in potegne pod gladino!

Zlato pravilo, ki velja v vseh kriznih primerih je, da ostanemo mirni!



Sve vetriè poèasi prinaša vonj po toplih poletnih dneh. Sonèeknas
e pošteno boa in obuja spomine na lansko poletje, hkrati pa nas
vabi novimdogodivšèinamnaproti.
Prijetni, topli, dnevi se bliajo in veèina od vas se bo kaj kmalu
odpravila naoddih namorje, jezera ali reke.
Voda nas s svojimi èari kar vabi da zaplavamo vanjo ali pa vsaj
malce poèofotamovnjej za prijetnoohladitev.
Igra ob vodi je lahko skrajno zabavna, skaraj pravljièna, in v tistih
magiènih trenutkih niti pomislimo ne, da mogoèna mati narava
skriva tudi mnogo pasti, v katere lahko kaj hitro zaidemo, èe gre
naša nepremišljenost preko meja. Pravljièni scenarij se lahko kaj
hitro sprevre vnašonajhujšonoènomoro.
Da bi do tega èim manjkrat prišlo, smo vam èlani Podvodne
Reševalne Slube namenili tole zloenko, ki jo drite v rokah. V njej
vas opozarjamo na doloèene nevarnosti, ki se skrivajo v vodi ter
vam navajamo nekaj nasvetov, kako se izogniti tragiènim
situacijam, da bodo vaše poèitnice minile brez nepotrebnih
nevšeènosti hkrati pa vam elimo obilo zabave in igrivosti ob
preivljanju oddiha!

UTOPITVI SO IZPOSTAVLJENI:

otroci: v ZDA so ugotovili, da je polovica vseh utapljanj pri
otrocih,mlajših od 15 let, ter da otroci predstavljajo
kar èetrtino vseh rtevutopitev

moški: v vseh starostnih skupinah velja za moške trikrat
veèja verjetnost utopitve

pijani: 20 - 25%utopljenih je uivalo alkohol. Opitost je v 50%
tudi glavni rizièni faktor utopitve pri mladoletnih
fantih

neplavalci: utopitve seveda najbolj ogroajo neplavalce in slabe
plavalce vendar pa lahko deroèa reka, nenadna slabost
ter zapleti pri vodnih športih ogrozijo tudi najboljše
plavalce


