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RISCUL SCĂLDATULUI ÎN LOCURI NEAMENAJATE 
 

        În zilele însorite de vară cu temperaturi ridicate creşte numărul persoanelor care aleg să-şi 
petreacă timpul liber în apropierea cursurilor de apă, bălţilor și lacurilor. Ţinând cont că 
majoritatea acestor arealuri sunt neamenajate şi marcate corespunzător, creşte pericolul de înec 
şi accidente. 
       Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente cu consecințe tragice pe timpul 
desfășurării acestor activități recreative, vă recomandăm: 

- frecventaţi doar locurile special amenajate pentru înot şi scăldat; 
- evitaţi scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, 

curenţii foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi şi 
trunchiuri de copaci; 

- respectați panourile de avertizare „Scăldatul interzis, pericol de înec”;  
- nu realizaţi acte de teribilism prin plonjarea de pe platforme, poduri sau alte elemente de 

construcţii; 
- respectaţi întotdeauna recomandările salvamarului/administratorului locului de 

agrement; 
- evitaţi scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu ştiţi să 

înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; cel mai indicat este să nu vă aventuraţi să vă 
scăldaţi, dacă nu înotaţi bine; 

- nu lăsați copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitate; nici măcar în piscinele 
achiziţionate special pentru cei mici ori în cadă; 

- urmăriţi continuu, comportarea copiilor în apă: nu vă lăsaţi distraşi de alte activităţi şi 
nu vă întoarceţi nici o clipă cu spatele la aceştia. Nu uitaţi că cei mici sunt imprevizibili: 
ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar 
dacă ştiu să înoate; 

- nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte; 
- nu intrați în apa rece după expunere la soare, nici să săriți de pe platforme, poduri sau 

alte construcţii. 
 

În cazul în care vă aflați în situația în care viața unei persoane este pusă în pericol, 
apelați numărul unic de urgență 112. 

 

BIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ! 


