EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Pierwsza pomoc przy lawinie, pęknięciu lodu
pod nogami, zawiei śnieżnej

Lawina
 Co to jest lawina?
Lawina to gwałtowne przemieszczanie, spadanie lub staczanie zwietrzeliny, piargu
śniegu lub lodu ze stromego stoku.
 Rodzaje lawin:
- lawina kamienna – przemieszczająca się po stoku górskim masa okruchów
skalnych, kamieni, żwiru itp.
- lawina wulkaniczna – gwałtownie przemieszczająca się po zboczu wulkanu
masa okruchów skalnych, świeżo wyrzuconej lawy, popiołu i gazów wulkanicznych
- lawina błotna – gwałtownie przemieszczający się potok błotny
- lawina lodowa – przemieszczająca się po zboczu masa lodu
- lawina śnieżna – oberwanie i przemieszczanie się masy śniegu
- lawina mieszana – lawina powstająca z wymieszanego materiału w postaci:
śniegu, lodu, kamieni, gruzu, błota, pni drzew itd. Nosi nazwę spływu gruzowego.

 Szlaki górskie są zazwyczaj zabezpieczone zarówno przed lawinami kamiennymi
jak i śnieżnymi. Stanowią one ogromne niebezpieczeństwo dla piechurów.
Czy po zejściu lawiny można jeszcze udzielić pomocy tak, by pomóc
poszkodowanemu i uratować mu życie? Jak to zrobić?
 Lawina strachu
Lawiny spotykane w górach to najczęściej lawiny kamienne i śnieżne. Każda z
nich charakteryzuje się innym mechanizmem i w rezultacie powoduje
inne zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Osunięcia
zalegających mas są spowodowane często przez
nieodpowiednio zachowujących się turystów.
Ich przyczyną mogą być także pęknięcia
czy osunięcia się skał.

 Spadające kamienie
Najniebezpieczniejsze dla turystów miejsca w górach
są osłonięte przed lawinami kamiennymi. Jednak
spadające z wysokości z dużą prędkością głazy
mogą pojawić się w zasadzie wszędzie i złamać
zabezpieczenia. Jeśli uderzą w człowieka z
całym impetem, skutki mogą być tragiczne.

Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo?
 Przed wyjściem w góry zapoznaj się z komunikatem lawinowym na dany teren.
 Gdy nie masz pewności co do zagrożeń lawinowych w danym terenie zapytaj
ratowników górskich, czy planowana przez nas trasa nie jest zagrożona zejściem
lawin.
 Stosuj się do znaków lawinowych umieszczonych w terenie.
 W góry nie wychodź samotnie.
 Wychodząc ze schroniska włącz piepsa na nadawanie. Sprawdzić czy piepsy
działają powinien instruktor, kierownik grupy czy przewodnik.
 W miejscu zakwaterowania pozostaw informację o planowanej trasie wycieczki i
przewidywanej godzinie powrotu.
 Jeśli masz ze sobą telefon komórkowy wpisz numer alarmowy działającej na tym
terenie służby ratowniczej, by w razie wypadku jak najszybciej o nim powiadomić
ratowników.
 Trasę zjazdu czy podejścia wybierz tak, by być jak najmniej narażonym na zejście
lawin.

Postępowanie po zejściu lawiny
 Dla zasypanego przez lawinę, najważniejszym jest by odnaleźć i wydobyć go z
lawiny w jak najkrótszym czasie. To właśnie determinuje nasze postępowanie.
Uwaga: żadna służba ratownicza nie jest w stanie przybyć na miejsce wypadku w
ciągu pierwszych piętnastu minut.
 Najczęściej udaje się dotrzeć pierwszym ekipom ratowniczym w ciągu 45 - 
60 min od
zawiadomienia o wypadku, czyli w momencie gdy szanse na przeżycie zasypanego
spadają do 25%. Do akcji ratunkowej muszą przystąpić przebywający w pobliżu
świadkowie wypadku lawinowego.

Gdy śnieg niesie śmiercionośną siłę
 Śnieg osuwający się z górskich stoków może pędzić z prędkością nawet
kilkuset kilometrów na godzinę. 1 kg śniegu to zaledwie niewielka kula.
Wyobraźmy więc sobie jego tony i połacie pędzące w dół. Oprócz
urazów mechanicznych, jakie powoduje z oczywistych
względów lawina, śnieg dodatkowo działa wychładzająco i
odmrażająco na organizm ludzki.
Osoba, która znajdzie się pod zwałami śniegu, powinna jak najszybciej
zostać odnaleziona i odkopana. Ratownikom ułatwiają to sondy
lawinowe oraz elektroniczne systemy namierzające ofiarę.

 Jeśli jesteś świadkiem osunięcia się lawiny, nie czekaj
- działaj! Odnajdź zasypaną osobę, wydobądź ją w
miarę możliwości spod śniegu czy kamieni i oceń jej
stan. Zadbaj o Wasze wspólne bezpieczeństwo
przenosząc ją z miejsca zagrożenia. Jeśli nie
oddycha, wezwij pomoc przez telefon (numer TOPR 601 100 300), systemem alarmującym lub krzykiem i
przejdź do udzielania pierwszej pomocy.
 Jeśli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny,
ułóż go w pozycji bezpiecznej. Nie rób tego jedynie
w przypadku podejrzenia urazów kręgosłupa. Jeśli
temperatura otoczenia jest niska, użyj folii, by
zapobiec wychłodzeniu. Zatamuj krwotok uciskając
miejsce zranienia.
Pamiętaj, że jeśli Ty nie pomożesz, nikt inny tego nie
zrobi. Nawet będąc sam możesz uratować
poszkodowanemu życie!

Ratownictwo
 Największe szanse uratowania osoby zasypanej w lawinie są w pierwszych 15 minutach.
Po dotarciu na miejsce lawiniska ratownicy tyralierą przeszukują śnieg za pomocą sond
lawinowych – kilkumetrowych cienkich tyczek. Nieocenioną pomocą służą także
specjalnie szkolone psy. Coraz popularniejsze stają się nowoczesne systemy
wspomagające szukanie zasypanych osób:
- „reflektory” umieszczone na ubraniu – ratownicy mogą je zlokalizować za
pomocą specjalnego urządzenia (system Recco)
- systemy aktywne (typu Pieps) – połączenie nadajnika i odbiornika w
jednym urządzeniu. Osoby niezasypane mogą dzięki temu zlokalizować
znajdujących się pod śniegiem towarzyszy.

Pęknięcie lodu
 Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne, a niefrasobliwość
dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne
żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie
kilkanaście osób.
 W okresie zimowym, w którym zmienia się temperatura, a zwłaszcza okresy
ocieplenia, (podczas którego lód traci swoją wytrzymałość) wzrasta
zagrożenie załamania się lodu pod ciężarem człowieka. Strażacy apelują o
zachowanie rozwagi i ostrożności.
PRZESTROGA NIE TYLKO NA FERIE – ZABAWA NA LODZIE ZAWSZE NIESIE ZE
SOBĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Aby uniknąć wpadnięcia pod lód należy przestrzegać
następujących zasad:
 Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki!
 Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym
czasie powrotu.
 Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, że lód na akwenie
może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu życiu.
 Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach
wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie
niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów,
pomostów i przy brzegach.
 Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak
zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu
nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy).

 Dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc.
 Warto mieć przy sobie kolce (czekany) pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ
wydostanie się na powierzchnię z przerębla jest bardzo utrudnione.
 Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu.
Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Co zrobić kiedy pęknie lód?
 W przypadku załamania lodu staraj się
zachować spokój, jednocześnie głośno
wzywając pomocy.
 Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na
wodzie, rozkładając szeroko ręce,
starając się jednocześnie wydostać na
lód. Z reguły jest to jednak niezwykle
trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do
czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe
zdejmij buty, pozbędziesz się w ten
sposób niepotrzebnego obciążenia i
łatwiej będziesz mógł utrzymać się na
powierzchni.

 W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w
pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą
 W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie
ratunkowe (tel. 999 lub 112).
 Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą
poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy
profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie
krótko. Po 3. minutach dochodzi do wyziębienia organizmu.
 Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten
sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej
zbliżyć się czołgając po lodzie.
 Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się
na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.
 Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie,
okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego,
ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.
 Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie
konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
 Gdy poszkodowany jest przytomny, można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i
bezalkoholowe) płyny do picia.

Pierwsza pomoc przy odmrożeniach
 Odmrożenia najczęściej dotyczą odsłoniętych lub słabo zabezpieczonych części
ciała. Dotyczy to uszu, nosa, policzków oraz palców rąk i nóg. Pamiętaj, przed
wyjściem na mróz posmaruj odsłonięte części ciała kremem ochronnym.
 W przypadku, gdy dojdzie do odmrożenia należy:
- Delikatnie masować (nie śniegiem) odmrożone miejsca, ogrzewając je stopniowo.

- Odmrożoną część ciała można ogrzać w ciepłej (nie gorącej) kąpieli.
- Przemoczone ubrania należy zdjąć, a ciało wytrzeć do sucha i okryć
- Podać kilka szklanek mocnej i ciepłej herbaty lub innych płynów
 W przypadku załamania się lodu prowadzenie akcji ratowniczej jest bardzo trudne, a
czas działa na niekorzyść osoby poszkodowanej. Zbyt późne powiadomienie jednostki
ratowniczej, zbyt długi czas dojazdu (brak dróg dojazdowych) i inne warunki
terenowe uniemożliwiają przeprowadzenie skutecznej i szybkiej akcji ratowniczej.
Dlatego też osoby, które ulegają takim zdarzeniom często ponoszą śmierć w wyniku
utonięcia lub wychłodzenia organizmu.
 Strażacy starają się jak najlepiej przygotować do prowadzenia działań ratowniczych
w okresie zimowym. Każdego roku sprawdzają sprzęt i przeprowadzają praktyczne
ćwiczenia organizacji akcji ratowania zagrożonego życia na lodzie i spod lodu.
Pamiętają jednak, że wszelkie ich starania umożliwią skuteczne przeprowadzenie akcji
ratowniczej wyłącznie wtedy, kiedy będą mieć odpowiedni zapas czasu.

Zawieja śnieżna
 Zawieja śnieżna - zjawisko hydrometeorologiczne, polegające na
połączeniu opadów śniegu z silnym wiatrem
 Śnieżyca – gwałtowny, obfity opad śniegu. Często ogranicza
widoczność. Może powodować duże niebezpieczeństwo na
drogach (wypadki).
 Zamieć śnieżna – śnieg podnoszony z powierzchni ziemi przez wiatr i
niesiony wraz z wiatrem.

Mrozy i zawieje śnieżne
 Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza
tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek,
jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30°
C. Może być to przyczyną odmrożenia i
wychłodzenia organizmu.
 Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna
(choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia
mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej
narażonych odmrożeniem części ciała. Typowymi
objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie,
zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość
palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych.
 Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura
wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Objawami
wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do
śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie
wyczerpania, zaburzenia mowy, senność.

Bądź przygotowany na wystąpienie
śnieżyc, zawiei i zamieci
 Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych.
 W czasie opadów pozostań w domu.
 Jeśli musisz wyjść, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową
i powiadom domowników o docelowym miejscu podróży
oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce
przeznaczenia.
 Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i
oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople,
zwały śniegu na dachach budynków.

Podróżowanie w zimie
 Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu
zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia
podczas podróżowania.
 jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu. Jeśli podróżujesz jeśli
śnieg uwięzi Cię w Twoim samochodzie:
 zjedź z głównego pasa, włącz migające światła alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie
samochodu lub przez okno,
 pozostań w swoim samochodzie by ratownicy mogli łatwiej Cię znaleźć. Nie wychodź z samochodu o ile
nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógłbyś znaleźć schronienie. Bądź ostrożny,
odległość obserwowana poprzez zamieć śnieżną może być myląca, nawet niewielka odległość może
być niemożliwa do pokonania w głębokim śniegu i zamieci,

 włączaj silnik i ogrzewanie na dziesięć minut w ciągu każdej godziny w celu utrzymania ciepła – pamiętaj
o otworzeniu okna w celu wentylacji. Okresowo usuwaj śnieg i lód z rury wydechowej,
 wykonuj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu, odpoczywając przykrywaj się z innymi pasażerami
kocami,
 wymieniaj się z innymi w czasie snu. Jedna osoba musi stale czuwać by obudzić wszystkich, gdy zauważy
nadchodzącą pomoc,

 nie nadużywaj akumulatora – używaj światła, ogrzewania i radia zależnie od możliwości,
 w nocy włącz wewnętrzne oświetlenie by ratownicy mogli Cię zobaczyć.
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