Šaltojo metų sezono pavojai ir kaip jų išvengti?
Artėja žiema, todėl laikas prisiminti kokie šiuo metų laikotarpiu gali būti pavojai ir kaip jų
išvengti?
Šaltojo metų sezono pavojai:
-Šaltis;
-Netvirtas vandens telkinių ledas;
-Slidžios gatvės ir šaligatviai.
Kaip elgtis per šalčius?
Esant dideliems šalčiams kyla pavojus nušalti drabužiais nepridengtas kūno vietas: ausis,
nosį, skruostus, rankas. Nuo šalčio gali nukentėti ir kojų pirštai bei pėdos. Todėl esant šaltam orui, o
ypač, jei pučia stiprus vėjas patariame:
-Tinkamai apsirengti. Geriausiai dėvėti iš natūralių medžiagų pasiūtus rūbus, nepamirškite
kepurės, šaliko, pirštinių.
-Avėti ne per mažus šaltam sezonui tinkamus batus.
-Nepamiršti, kad prieš einant į šaltį būtina sočiai pavalgyti. Žiema – netinkamas laikas
dietoms.
-Jeigu nėra svarbu, per šalčius atidėti keliones automobiliu, nes jeigu automobilis suges,
išsijungs šildymo prietaisai ir pagalbos kelyje reikės laukti šąlant. Jei vis tik reikia išvykti,
rekomenduojama automobilyje vežtis šiltų rūbų, antklodę ir termosą su šiltu gėrimu.
-Dirbantiems šaltyje nepamiršti daryti pertraukas, kurių metu pabūti šiltoje patalpoje ir
išgerti šiltos arbatos ar kavos.
Kaip išvengti nelaimių ant ledo?
-Prieš lipant ant ledo įsitikinkite jo tvirtumu.
Koks turi būti ledo storis, kad ant jo būtų saugu lipti?

12 cm.

7 cm.

5 cm.

ledo storis 3 cm – lipti ant ledo draudžiama.
5 cm. ledas išlaiko gyvūną.
7 cm. ledas išlaiko 1 žmogų.
12 cm. ledo storis išlaiko grupelę žmonių.

3 cm.

Tvirtas ledas visada yra mėlyno arba žalio atspalvio. Jeigu ledas yra baltas, matinis ar
gelsvas jis yra netvirtas ir lipti ant jo labai pavojinga.
Plonas ledas prie kranto, tarp meldų, krūmų, kur įteka upeliai, atodrėkių metu. Taip pat
pavojingas ir užpustytas ledas, nes jis lūžta be būdingo traškėjimo.
-Nelipkite ant ledo vienas.
-Eikite pramintu taku, nes tai jau išmėgintas kelias.
-Prieš lipant ant ledo pasiimkite ledo kirtiklį ar tvirtą lazdą, su kuriais bandykite ledo
tvirtumą ir jei sudavus vieną kartą į ledą pasirodo vanduo – grįžkite į krantą.
-Einant grupėje laikykitės 4-6 metrų atstumo vienas nuo kito.
Atsargiai ant ledo turi elgtis ir žvejai:
-neikite žvejoti vienas;
-negręžkite daug ekečių;
-nekurkite ant ledo laužo;
-žvejojant ant ledo privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenę ir turėti smaigus.
Ką daryti, kad kelionė į mokyklą ar į darbą slidžiu keliu ar šaligatviu nepasibaigtų
trauma?
-Pasirinkite tinkamą avalynę. Geriausiai tinka avalynė žema pakulne, nelygiu padu.
-Eidami nelaikykite rankų kišenėse – tai tik padidins galimybę netekti pusiausvyros ir
pargriūti.
-Atidžiai stebėkite šaligatvį (kelią) po kojomis, nes net gerai nuvalytas ir pabarstytas jis gali
būti pavojingas dėl nuolat kintančių oro sąlygų.
-Vairuojantys automobilį būkite atidūs, nedarykite staigių posūkių, o ruošdamiesi sustoti tai
darykite palengva.
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