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A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Polgári Védelmi
Irodája és Kapuvár Város Önkormányzatának tájékoztatója a különböző

veszélyhelyzetekben ajánlott magatartási szabályokról.

„JEGES” JÓTANÁCSOK BEFAGYOTT VÍZEN TARTÓZKODÁSRA.

Mit mond a jogszabály:

A jogszabály azt mondja ki, hogy nyílt vizeken, bányatavakon minden esetben tilos a jégen
tartózkodni, csak ott nem, ahol a terület kezelője másként nem rendelkezik. Az illetéktelenül jégen
tartózkodókra helyszíni bírság szabható ki.
Tilos a szabad vizeken kijelölt korcsolyapályák jegén tartózkodni éjszaka és rossz látási viszonyok
között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén és
folyóvizeken!
Akik a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról
felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal körülhatárolni!

Fontos tanácsok:

 A jég akkor tekinthető biztonságosnak, ha legalább
10 cm vastag.

 Sűrű hótakaró alatt, a part közelében és meleg
forrásoknál a jég vékonyabb.

 Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is
erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll.

 Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen
lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég
beszakadásának veszélyét.

 Több személy közlekedése esetén pihenéskor is
tartsunk legalább 2-3 m távolságot egymástól.

A jég beszakadása előtti ropogás, recsegéskor követendő magatartás:

Ekkor a beszakadás esetleg még elkerülhető:
 Azonnal feküdjünk laposan a jégre (nagy fekvési felület), lehetőleg arccal a part felé.
 Lassú, nyugodt mozdulatokkal (a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé.

Ha a jég beszakadt alattunk:

 Azonnal tárjuk szét karjainkat, és ejtsük magunkat előre.
 Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe.
 Próbáljuk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni (lehetőleg arccal a part felé).
 Ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé, addig, míg ki nem jutunk a

partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.
 A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 C, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk

következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).
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Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:
 Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük meg a jég közé került személyt.
 Ne közelítsük meg egészen, (a beszakadás helyén a jég törékeny), az utolsó szakaszt hidaljuk át

segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal-esetleg többet összekötve, vagy
ruhadarabokkal).

 Ha több segítőtárs van a helyszínen: alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte
levő lábát fogja.

 Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek
tudják végrehajtani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon történő értesítése!

 A jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyék túlfűtött, meleg helyre, dörzsöléssel
próbálják a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell
szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell
részesíteni.


