Πποληπηικά μέηπα για ηην αποθςγή αηςσημάηων
Πληποθοπίερ για ηαξιδιώηερ

Πποληπηικά μέηπα για ηην αποθςγή ηποσαίων αηςσημάηων
Τα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ ζνβαξό θίλδπλν γηα κόληκε αλαπεξία ή απώιεηα δσήο
γηα άηνκα πνπ ηαμηδεύνπλ ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνύο θαη κε
άκεζα δηαζέζηκεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηηο ρώξεο απηέο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ειιηπή
λνκνζεζία γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Τξνραία αηπρήκαηα κπνξεί λα ζπκβνύλ εμαηηίαο ηεο
θαθήο θαηάζηαζεο ησλ δξόκσλ, ηεο αλεπαξθνύο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ, ηεο απεηξίαο
ή άγλνηαο ησλ νδεγώλ, ηεο νδήγεζεο ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ή λαξθσηηθώλ νπζηώλ, θαη
ηεο απξνζεμίαο ησλ πεδώλ.
Γενικά μέηπα
 Πξόβιεςε γηα ηαηξηθή αζθάιηζε ζηε ρώξα πξννξηζκνύ
 Πξνζνρή ζε ρώξεο όπνπ ε νδήγεζε γίλεηαη ζην αληίζεην δηάδσκα
 Απνθπγή νδήγεζεο ππό ηελ επήξεηα αιθνόι
 Απνθπγή νδήγεζεο νρεκάησλ πνπ δε δηαζέηνπλ δώλεο αζθαιείαο
Οι ηαξιδιώηερ θα ππέπει:
o Να έρνπλ πιήξε ηαηξηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο.
o Να έρνπλ καδί ηνπο δηεζλή άδεηα νδήγεζεο.
o Να έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηνπο θαλόλεο νδήγεζεο, ηελ απόθηεζε νρήκαηνο θαζώο θαη
ηελ θαηάζηαζε ησλ δξόκσλ ζηηο ρώξεο πξννξηζκνύ.
o Πξηλ από ηελ ελνηθίαζε νρήκαηνο λα ειέγρνπλ πξνζεθηηθά εάλ δηαζέηεη δώλεο
αζθαιείαο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξνρώλ, ησλ θξέλσλ θαη ησλ θώησλ, θαη εάλ ππάξρεη
ξεδέξβα. Επίζεο, εάλ ηαμηδεύνπλ κε παηδηά λα κεξηκλήζνπλ γηα θαηάιιειεο δώλεο
αζθαιείαο θαη παηδηθά θαζίζκαηα.
o Να ελεκεξσζνύλ γηα αλεπίζεκνπο θαλόλεο π.ρ. ζε θάπνηεο ρώξεο ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε
θόξλαο ή ην αλαβόζβεκα ησλ θώησλ πξηλ ηελ πξνζπέξαζε.
o Να είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζε ρώξεο όπνπ νη νδεγνί ρξεζηκνπνηνύλ ηελ αληίζεην
δηάδσκα ηνπ δξόκνπ από απηή πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε ρώξα ηνπο.
o Να κελ νδεγνύλ ζε επαξρηαθνύο δξόκνπο ή ζε δξόκνπο κε αλεπαξθή θσηηζκό θαη λα
απνθεύγνπλ ηελ νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.
o Να κελ νδεγνύλ ππό ηελ επήξεηα αιθνόι ή θαξκάθσλ.
o Να νδεγνύλ πάληα εληόο ησλ επηηξεπηώλ νξίσλ ηαρύηεηαο
o Οη πνδειάηεο θαη νη κνηνζηθιεηηζηέο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πξνκήζεηα θξάλνπο όηαλ
ηαμηδεύνπλ ζε ρώξεο όπνπ απηό δελ είλαη δηαζέζηκν.
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Πποληπηικά μέηπα για ηην αποθςγή αηςσημάηων ζηον ςδάηινο σώπο
Οη πδάηηλνη ρώξνη όπνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο είλαη νη
παξαιίεο, νη ιίκλεο, ηα πνηάκηα, νη πηζίλεο θνιύκβεζεο θαη νη πηζίλεο πδξνζεξαπείαο. Οη
θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα κεησζνύλ ιακβάλνληαο
πξνθπιάμεηο θαη πηνζεηώληαο αζθαιή ζπκπεξηθνξά.
Γενικά μέηπα
 Πξνζνρή ζηηο θαηαδύζεηο
 Απνθπγή θνιύκβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο
 Σπλερήο επηηήξεζε ησλ παηδηώλ
Οι ηαξιδιώηερ θα ππέπει:
o Να πηνζεηήζνπλ αζθαιή ζπκπεξηθνξά ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην λεξό, λα
ρξεζηκνπνηνύλ ζσζίβηα όπνπ είλαη απαξαίηεην, λα δείμνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο
παιίξξνηεο θαη ζηα ξεύκαηα θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ πηλαθίδσλ
πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαιίεο.
o Να θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλερή επηηήξεζε ησλ παηδηώλ.
o Να απνθεύγνπλ ηελ θαηαλάισζε αιθνόι ή θαγεηνύ πξηλ από θάζε δξαζηεξηόηεηα
κέζα ή θνληά ζε λεξό.
o Να ειέγρνπλ πξνζεθηηθά ην βάζνο ηνπ λεξνύ πξηλ ηελ θαηάδπζε ζε απηό θαη λα
απνθεύγνπλ ηηο θαηαδύζεηο ζε ζνιό λεξό.
o Να κελ θνιπκπνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.

Πποληπηικά μέηπα ένανηι ηων κινδύνων καηά ηην κολύμβηζη, ηα αθλήμαηα ζηο
νεπό και ηην επαθή με άμμο
Οη θπξηόηεξνη θίλδπλνη από ηελ θνιύκβεζε θαη ηα αζιήκαηα ζην λεξό είλαη νη θπζηθνί
θίλδπλνη (ηξαπκαηηζκόο από αηύρεκα θαη πληγκόο, επίζεζε από θαξραξίεο ή
θξνθόδεηινπο), νη θίλδπλνη από ινηκώμεηο (θαηάπνζε, εηζπλνή ή επαθή κε βαθηήξηα,
κύθεηεο, παξάζηηα θαη ηνύο, ινηκώμεηο από κηθξννξγαληζκνύο πνπ είηε ππάξρνπλ
θπζηνινγηθά ζην λεξό, είηε κεηαδίδνληαη από αλζξώπνπο ή δώα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην
λεξό, είηε αλεπξίζθνληαη ζην λεξό ιόγσ κόιπλζήο ηνπ κε θόπξαλα) θαη νη θίλδπλνη από
ρεκηθά, ηνμίλεο θαη δειεηήξηα (θαηάπνζε, εηζπλνή ή επαθή κε λεξό πνπ έρεη ρεκηθή
ξύπαλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεηξειαηνθειίδσλ, δήγκαηα ή απιή επαθή κε
δειεηεξηώδεηο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο, θαηάπνζε ή επαθή κε ηνμηλνγόλν πιαγθηόλ).
Γενικά μέηπα
 Απνθπγή θνιύκβεζεο ζε πηζαλώο κνιπζκέλα λεξά
 Χξήζε πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ (ζσζίβηα) ζε άγλσζηεο ζάιαζζεο
 Χξήζε ππνδεκάησλ θαηά ηε βάδηζε ζηηο όρζεο ιηκλώλ, πνηακώλ θαη ζην πγξό έδαθνο
 Σπλερήο επηηήξεζε ησλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ λεξνύ
Οι ηαξιδιώηερ θα ππέπει:
o Να απνθεύγνπλ ηελ θνιύκβεζε ζε παξαιίεο όπνπ είλαη πηζαλό λα ππάξρεη κόιπλζε
από ιύκαηα ή θόπξαλα δώσλ.
o Να απνθεύγνπλ ηελ θαηάπνζε λεξνύ θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο
αθόκε θαη εαλ πξόθεηηαη γηα επαξθώο ρισξησκέλν λεξό.
o Να απέρνπλ από ηελ θνιύκβεζε θαηά ηε δηάξθεηα δηαξξντθνύ ζπλδξόκνπ.
o Να απνθεύγνπλ ηε βάδηζε ή ηε θνιύκβεζε κε αλνηθηά ηξαύκαηα ή εθδνξέο, πνπ
κπνξεί λα δηεπθνιύλνπλ ηελ είζνδν παζνγόλσλ κηθξνβίσλ ζην ζώκα.
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o Να απνθεύγνπλ ηε βάδηζε κε γπκλά πόδηα ή ηε θνιύκβεζε ζε αξδεπηηθά θαλάιηα,
πνηακνύο, ιίκλεο, βάιηνπο, άκκν θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ππνδήκαηα.
o Να αθήλνπλ ηηο πεηζέηεο λα ζηεγλώζνπλ έμσ ή πάλσ ζην ρώκα (ζηηο ηξνπηθέο ρώξεο)
ή λα ηηο αθήλνπλ απεπζείαο πάλσ ζηελ άκκν.
o Να έρνπλ ελεκεξσζεί από ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο.
o Να απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ηζνύρηξεο θαη άιινπο επηθίλδπλνπο ζαιάζζηνπο
νξγαληζκνύο. Να απνθεύγνπλ ηνπο πεξηπάηνπο, ηελ θνιύκβεζε ή ηε βάδηζε κέζα ζε
λεξό ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ θξνθόδεηινη.
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