
Zasady bezpieczeństwa nad wodą 

  

Po pierwsze: kąp się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników. O czym jeszcze 

należy pamiętać?  

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska. 

 Stosuj się do zaleceń ratownika. 

 Nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. 

 Wchodź do wody powoli i ostrożnie. Nie wskakuj do wody bezpośrednio po opalaniu. 

Czemu? Twoje ciało jest wtedy nagrzane, a woda zimna. Nagła zmiana temperatur może 

być niebezpieczna dla twojego zdrowia. 

 Nie pływaj bezpośrednio po obiedzie czy kolacji. Odczekaj 2 godziny po posiłku. 

 Pamiętaj, że dno w jeziorze lub morzu może gwałtownie się zmienić. Wypływając daleko 

nie masz pewności, jaka jest tam głębokość. 

 Nie skacz „na główkę” do wody. 

 Zwróć uwagę na to, co dzieje się w twoim otoczeniu – szczególnie zadbaj o 

bezpieczeństwo dzieci. 

 Po pomostach chodź ostrożnie. Często są one mokre i łatwo można się poślizgnąć. 

 Jeśli jesteś miłośnikiem sportów wodnych, załóż kamizelkę ratunkową. Dlaczego to tak 

ważne? Podczas wywrotki łodzi lub kajaku nie będzie czasu na założenie kamizelki 

ratunkowej. 

Oznaczenia w pobliżu kąpieliska i na wodzie 

  

W pobliżu kąpieliska ratownicy zamieszczają flagi, które informują o tym, czy można 

wchodzić do wody, czy też jest to zabronione. Który kolor flagi oznacza zakaz kąpieli? Już 

odpowiadamy: 

 Flaga biała – kąpiel bezpieczna. 

 Flaga czerwona – kąpiel zabroniona. 

 Brak flagi – brak dyżuru ratowników. 

Oprócz flag na wodzie znajdują się specjalne boje. Pełnią one również funkcję informacyjną. 

 Boja biała – brodzik dla dzieci (głębokość wody do 40cm) 

 Boja czerwona – koniec strefy dla nieumiejących pływać (głębokość wody do 1,20m) 

 Boja żółta – koniec strefy dla umiejących pływać. 

Ratownik może zwrócić uwagę osobie, która nie stosuje się do przepisów poprzez sygnał 

dźwiękowy. 

 Krótki gwizdek – zwrócenie uwagi. 

 Seria długich gwizdków lub syrena/gong – nakaz wyjścia z wody. 

 

http://www.plytkawyobraznia.pl/  Kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo” to akcja 

społeczna mająca na celu ostrzeżenie młodych osób przed nierozważnymi i często 

tragicznymi w skutkach skokami do wody.  

 

http://www.plytkawyobraznia.pl/


 

 


