
Biztonságos fürdőzés 
– A fürdők BiztonságA

A nyári vakáció kezdetével számos veszély leselkedik nemcsak 

a gyerekekre, a felnôttekre is. A nagy melegben mindenki keresi 

az enyhülést hozó vízpartokat, de figyeljünk arra, hogy mindezt 

balesetmentesen, kellemetlen tapasztalatok nélkül élvezzük. 

A mAgyArországi fürdôk, strAndok biztonságA minden-

képpen jóvAl nAgyobb A szAbAd strAndok, bányAtAvAk, 

folyók nyújtottA biztonságnál. 

bár a bányatavak, folyók, szabad strandok természeti környezete 

szép és változatos, de kevés a kijelölt fürdôhely, a tavak hamar 

mélyülnek, a víz néhol nyáron is jéghideg. ezeknek a tavaknak 

folyóknak a mély pontjain a víz nyáron, nagy melegben sem tud 

felmelegedni. felhevült testtel a vízbe ugorva akár izomgörcs, 

szívbénulás is beállhat.

A vízmélység gyakran beláthatatlan, a változó mélység miatt a 

vízfenéken lévô veszélyes tárgyak sérülést okozhatnak.

TilToTT helyen semmiképpen se fürdôzzünk!



Válasszák a biztonságot nyújtó Fürdôket mert…

• A medencék vízminôsége rendszeres ellenôrzés alatt áll, - a gyógy-
vizes medencék kivételével - valamennyi medence vízforgató beren-
dezéssel üzemel. A fürdôkben alkalmazott fertôtlenítési technológia 
megfelelô vízminôséget garantál. nem kell fertôzésveszéllyel szá-
molni, mint a folyók, bányatavak esetén, melyek vize akár veszélyes 
hulladékkal is szennyezett lehet.
• A közfürdôkben a higiéniás feltételek adottak. kiépített öltözôk, 
mellékhelyiségek, zuhanyzók állnak a vendégek rendelkezésére és a 
hulladék összegyûjtése, kezelése is megfelelô módon történik. 
• probléma esetén szakképzett elsôsegélynyújtó személyzet áll ren-
delkezésre, számos helyen az azonnali újraélesztés helyszíni lehetô-
sége (defibrillátorok) illetve a segélyhívási lehetôség adott.
• A medencék vízmélysége, hômérséklete adott, szakszerû felü-
gyelet az úszómesterek, vízôrök által a teljes nyitva tartási idôben 
biztosított.

AnnAk érdekében, hogy A fürdô TerüleTérôl 
ne Távozzunk kellemeTlen élményekkel…

• Használjuk a strandok területén található csomagmegôrzôt, érték-
megôrzôt értéktárgyaink megóvása érdekében. strandra lehetôleg 
ne vigyünk nagy értékô ékszert, értéktárgyat!
• Ha strandolás közben azt észleljük, hogy valami eltûnt jelezzük azt 
az illetékes személyzetnél! számos strandon a fürdôzôk biztonságát 
szolgáló strandrendôrség is mûködik.
• Csak annyi készpénz legyen nálunk, amennyit aznap el kívánunk 
költeni.
• A csomagokat lehetôleg takarjuk le!
• A mobiltelefont lenémítva vagy kikapcsolva tartsuk magunknál! 
• gondoskodjunk magunk és a gyermekek fokozott Uv védelmérôl!  
A fényvédô krémek használata mellett keressük az árnyékos 
helyeket, ne tartózkodjunk sokáig tûzô napon!
• A strandokon dolgozó személyzet segítségét kérjük 
minden olyan esetben, amikor segítségre szorulunk!
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