
12. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA 
 
 
 
POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE MIEJSCA W DOMACH: 
 

 przewody elektryczne – niesprawne instalacje, gniazdka 
 leki 
 urządzenia elektryczne 
 żywność 
 gąbki, myjki 
 szafki, szafy 
 kuchenka gazowa 
 czad – piecyk lub niesprawna instalacja wentylacyjna 
 detergenty 

 
 
 
 

PORAŻENIE PRĄDEM 
 

1. wyłączyć prąd (wtyczka, bezpiecznik) 
2. jak niemożliwe to stanąć na suchym materiale izolacyjnym \(drewniana deska, gumowa 

mata, skrzynka) i odciągnąć źródło prądu od poszkodowanego 
3. można odciągnąć poszkodowanwanego od źródła prądu np. szalikiem 
4. jak nie oddcycha – RKO 
5. jak oddycha – chłodzić miejsce oparzenia 

 
 
 

W CZASIE BURZY 

1. najlepiej nie wychodzić z domu, jeżeli burza zaskoczy cię na zewnątrz, schroń się 
w najbliższym budynku (większość z nich zabezpieczona jest instalacją odgromową); 

2. nie należy trzymać metalowych przedmiotów (kaloryferów, poręczy itp.); 

3. nie wolno używać sprzętu elektrycznego i elektronicznego zasilanego z sieci; 

4. należy szybko zejść jak najniżej (jeśli jest się np. w górach), ale nie wychodzić na otwartą 
przestrzeń; 

5. trzeba jak najszybciej wyjść na brzeg, gdy jest się w wodzie; 

6. na otwartej przestrzeni nie należy być najwyższym obiektem w okolicy (lepiej przykucnąć 
na ziemi niż stać); 

7. nie chowaj się pod drzewem, które jest dobrym schronieniem przed deszczem, ale bardzo 
złym przed piorunami (jeżeli nie masz innego wyjścia, to schroń się pod jak najniższym, ale 
wystrzegaj się drzew stojących samotnie); 

8. nie wolno stawać w pobliżu urządzeń metalowych i pod napięciem, np. linii 
energetycznych, słupów, latarni itp.; 

9. podczas przebywania w samochodzie należy w nim pozostać – metalowa konstrukcja 
nadwozia znakomicie chroni od skutków bezpośredniego uderzenia pioruna. 



 
PIERWSZA POMOC TONĄCYM 

 
1. Oceń miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa. 

2. Głośno wołaj o pomoc i staraj się nie spuszczać wzroku z tonącego. 

3. Jeżeli to możliwe, prowadź akcję ratunkową nie wchodząc do wody (użyj kija, deski, koła 
ratunkowego, łodzi itp.). 

4. Po wyciągnięciu poszkodowanego z wody, sprawdź jego funkcje życiowe. 

5. Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocznij RKO od pięciu wdechów ratowniczych. 

6. Kontynuuj RKO, wykonując na przemian 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy 
ratownicze. 

 
 
Opracowano z wykorzystaniem: 
 
https://epodreczniki.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DnSPfKiUI 
 
https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DnFwyrhA0 
 
 


