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-  Κελ απνκαθξύλεζαη θνιπκπώληαο από ηηο αθηέο, όηαλ κάιηζηα δελ μέξεηο θαιό θνιύκπη. 

Έρεηο ζθεθηεί όηη ε επηζηξνθή είλαη πεξηζζόηεξν θνπξαζηηθή; 
 
-  Θαιό είλαη λα θνιπκπάο κε παξέα. 

 
-  Έρεηο θάεη; Πεξίκελε λα πεξάζνπλ 3 – 4 ώξεο γηα λα θνιπκπήζεηο. Θαιό είλαη, όκσο, λ’ 

απνθεύγεηο λα κπαίλεηο  ηειείσο  λεζηηθόο ζην λεξό. 
 

- Έρεηο πηεη νηλνπλεπκαηώδε πνηά; Έρε θαηά λνπ όηη αιθνόι θαη θνιύκβεζε είλαη επηθίλδπλνο 
ζπλδπαζκόο. 
 

-  Κελ θάλεηο βνπηηέο ζε πεξηνρέο πνπ δελ γλσξίδεηο ην βάζνο ή ηε δηακόξθσζε ηνπ βπζνύ, 
ή ζε πεξηνρέο κε βξάρηα θαη πέηξεο. 

 
-  Κελ ζπξώρλεηο θαη κελ βπζίδεηο άιινπο ζηε ζάιαζζα. 
 

- Κελ θνιπκπάο ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ πξνεηδνπνηνύλ όηη ε ζάιαζζα 
είλαη κνιπζκέλε. 

 
- Κελ θνιπκπάο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαθέο θαη ζε ζάιαζζα κε κεγάια θύκαηα ή 
ηζρπξά ξεύκαηα. 

 
- Κελ θνιπκπάο κόλνο ηε λύρηα θαη πάληα λα έρεηο νπηηθή επαθή κε ην ζύληξνθό ζνπ 

θνιπκβεηή. 
 
-  Αλ αηζζάλεζαη ξίγνο ή δαιάδα, θνβάζαη ή θξπώλεηο βγεο ακέζσο από ηε ζάιαζζα. 

 
-  Θαζώο θνιπκπάο παξαηεξείο όηη ζε παξαζέξλεη ην ξεύκα; Κελ παληθνβάιιεζαη. Γεο από 

πνύ θπζάεη ν άλεκνο . ηξέςε ην ζηόκα θαη ηελ κύηε ζνπ από ηελ αληίζεηε  θαηεύζπλζε θαη 
πξνζπάζεζε , ΑΠΙΑ λα θξαηεζείο ζηελ επηθάλεηα. Παξαηεξείο κήπσο όηη ην ξεύκα είλαη 
παξάιιειν πξνο ηελ αθηή; θνιύκπα καδί ηνπ πιεζηάδνληαο ηελ παξαιία ππό γσλία. 
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-  Αηζζάλεζαη θίλδπλν; Θάιεζε βνήζεηα.  
 

-  Θνπξάζηεθεο θνιπκπώληαο; Κελ ζε πηάλεη παληθόο. Κείλε ζηελ επηθάλεηα ζε νξηδόληηα 
ζέζε θαη ζπλερίδεηο ήξεκα ην θνιύκπη όηαλ μεθνπξαζηείο. 

 
-  Έπαζεο ‘θξάκπα’; Κε θνβεζείο. Υαιάξσζε ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ ‘πηάζηεθε’ θαη κε 
αξγέο θηλήζεηο θνιύκπεζε πξνο ηελ αθηή. 

 
-  Αλ ππάξρνπλ ζεκαδνύξεο πνπ δείρλνπλ ηα όξηα έμσ από ηα νπνία επηηξέπεηαη λα θηλνύληαη 

ηα ηαρύπινα ζθάθε, κελ θνιπκπάο πέξα απ’ απηέο. 
 
- Κελ θνιπκπάο ζηα αλνηρηά, εθεί όπνπ πεξλάλε βάξθεο ή ηαρύπινα. 

 
- Τςώζεθε από ηνλ λαπαγνζώζηε θόθθηλε ζεκαία θηλδύλνπ; ΒΓΔ γξήγνξα έμσ απ’ ην λεξό 

Ζ θόθθηλε ζεκαία κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε όηη ηα θύκαηα / ξεύκαηα έρνπλ γίλεη πνιύ 
επηθίλδπλα, είηε όηη ππάξρεη ξύπαλζε ζηελ ζάιαζζα είηε όηη ειινρεύεη θάπνηνο άιινο 
θίλδπλνο. 

 
- Αληηιήθζεθεο θάπνηνλ θνιπκβεηή λα δεηάεη βνήζεηα ή λα θηλδπλεύεη ζην λεξό; Βξεο έλα 

αληηθείκελν πνπ επηπιέεη θαη ξίμε ην θνληά ηνπ γηα λα πηαζηεί, εάλ ππάξρεη. 
 Θάιεζε γηα βνήζεηα. 

 ε πεξίπησζε πνπ πιεζηάζεηο ην ζύκα ή είζαη ήδε θνληά ηνπ, ΔΥΔ ΤΠΟΦΖ όηη 
κπνξεί λα θηλδπλέςεηο θαη εζύ αλ πηαζηεί πάλσ ζνπ βίαηα θαη απόηνκα. 

 

    

 ΓΗΑ ΠΔΛΑ ΡΝΛ ΞΑΡΔΟΑ ΘΑΗ ΡΖ ΚΖΡΔΟΑ, 

             ΔΣΔ ΘΑΡΑ ΛΝ ΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ 

                                            ΘΑΗ ΓΗΑΠΘΔΓΑΠΔ ΑΦΝΒΑ.  

 

-  Πνηέ κελ αθήλεηο ην παηδί ζνπ ρσξίο επίβιεςε κέζα ή θνληά ζην λεξό. 
 

- Κε ζεσξείο όηη «κπξαηζάθηα», θνπζθσηέο θνπινύξεο θ.ι.π. ππνθαζηζηνύλ ηελ ππνρξέσζή 
ζνπ λα επηβιέπεηο ην παηδί ζνπ. 
 

-  Γίδαμε ην παηδί ζνπ όηη δελ πξέπεη πνηέ λα θνιπκπά κόλν ηνπ. 
 

-  Λα παίδεηο καδί ηνπ ζηα ξερά, κέρξη λα εμνηθεησζεί κε ην λεξό. 
 
- Φνβάηαη ην παηδί ζνπ λα κπεη ζην λεξό; Κελ ην ΑΛΑΓΘΑΕΔΗ! 

 
- Υξεζηκνπνίεζε ζσζίβην ή άιιε ζπζθεπή επίπιεπζεο αλ δελ μέξεη θαιό θνιύκπη. 

 
 
ΗΞΕΡΕ ΟΣΙ: 

 
 Δάλ ν αέξαο παξαζύξεη ηελ κπάια ελόο παηδηνύ ζηα βαζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ, εθείλν κπνξεί λα επηρεηξήζεη λα ηελ πηάζεη; 
 
 Αξθεηά κπαίλνπλ ζηε ζάιαζζα αθόκα θαη εάλ έρνπλ θάεη;  

     To μέξεηο όηη απ’ απηό ην παηδί ζνπ κπνξεί λα θάλεη εκεηό θαζώο θνιπκπάεη θαη, ζηελ    
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     πξνζπάζεηά ηνπ λ’ αλαπλεύζεη λα θηλδπλεύζεη λα πληγεί αθόκα ΘΑΗ ΑΠΟ ΣΟΛ ΗΓΗΟ ΣΟΤ   
     ΣΟΛ ΔΚΔΣΟ; 
 

 Έλα παηδί κπνξεί λα πληγεί ζε ρξόλν ηόζν ιίγν όζν είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
ρξεηάδεζαη λα απαληήζεηο ζην ηειέθσλν; 

 
 Έλα παηδί κπνξεί λα πληγεί ζε ιηγόηεξν από κηα ίληζα λεξό; 

 

 ην παηδί ζην νπνίν εγθαίξσο έγηλε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλάλεςε, έρεη 5πιάζηα 
πηζαλόηεηα λα κελ παξνπζηάζεη επηπινθέο κεηά από έλαλ παξ’ νιίγν πληγκό; 

 

   ΘΑ ΠΔ ΔΛΓΗΔΦΔΟΔ ΛΑ ΚΑΘΔΗΠ ΞΝΗΔΠ ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ ΚΞΝΟΔΗΠ 

ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΔΗΠ ΠΡΝ ΞΑΗΓΗ ΠΝ  

ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΞΝ ΘΗΛΓΛΔΠΔΗ ΛΑ ΞΛΗΓΔΗ;   

                                                                                  
  

 Βγάιε ακέζσο ην παηδί από ην λεξό. 

 
 Αλ δελ έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηύιημέ ην κε κηα πεηζέηα. Πήγαηλε ακέζσο ζηνλ 

ηαηξό ή ζην λνζνθνκείν, αθόκε θαη αλ απιά βπζίζηεθε κέζα ζην λεξό. 

ΔΥΔ ΘΑΣΑ ΛΟΤ, όηη νη επηπηώζεηο από ην αηύρεκα κπνξεί λα θαλνύλ αξγόηεξα. 
 

 Αλ ην παηδί έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ: 

 Έιεγμε αλ έρεη ηίπνηα ζην ζηόκα ηνπ θαη αθαίξεζέ ηνπ ην. 

 Σύιημε ην παηδί κε κηα πεηζέηα θαη γύξηζέ ην ζην πιάη. 

 Σξάβεμε ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ θαη αλύςσζε ηελ θάησ ζηαγόλα νύησο 

ώζηε νη ξίδεο ηεο γιώζζαο λα κελ εκπνδίζνπλ ηε δίνδν ηνπ αέξα. 

 Θάιεζε ην 166.  

 

ΟΗΜΔ ΚΗΑ ΚΑΡΗΑ  ΠΡΑ ΞΑΟΑΘΑΡΥ ΘΑΗ ΘΚΖΠΝ: 

Ζ ΞΟΝΙΖΤΖ ΠΥΕΔΗ.     

                                                                

 Θαξδηναλαπλεπζηηθή αλάλεςε ζε παηδηά θαη βξέθε. πρλόηεηα εκθύζεσλ καιάμεσλ 30:2 

 

 Σερλεηή αλαπλνή (θηιί ηεο δσήο), 20 εκθπζήζεηο αλά ιεπηό.  

     Κεηά ηηο πξώηεο 4 εκθπζήζεηο, ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο. 
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 Δμσηεξηθέο καιάμεηο, 100 αλά ιεπηό κέρξη λα ππνρσξήζεη ην ζηέξλν θαηά 

3,5 εθαηνζηά ζε θάζε ζπκπίεζε. 

 2 αλαπλνέο (θηιί ηεο δσήο) ζε θάζε 30 ζπκπηέζεηο. 

 

          Πξνθεηκέλνπ γηα βξέθε, ε ζπκπίεζε ηνπ ζώξαθα λα γίλεηαη κε δύν δάρηπια θαη, ην 

ζηέξλν πξέπεη λα ππνρσξήζεη θαηά 1,5 - 2,5 εθαηνζηά. 

  

    ΓΗΑ ΠΔΛΑ,  

 
          ΞΝ ΡΝ ΘΝΙΚΞΗ ΔΗΛΑΗ ΔΡΣΗΑ ΘΑΗ ΑΛΔΚΔΙΗΑ 

 
    ΚΖΛ ΜΔΣΛΑΠ 
 

ΔΗΚΑΠΡΔ ΓΗΞΙΑ ΠΝ. 
ΝΞΝΗΑΓΖΞΝΡΔ ΥΟΑ ΚΑΠ ΔΣΔΗΠ ΑΛΑΓΘΖ  

 
ΚΖ ΓΗΠΡΑΠΔΗΠ, ΡΖΙΔΦΥΛΖΠΔ ΚΑΠ      

                                                                          

  Ιηκελαξρείν Θαξπάζνπ  22450 22227  

   ΘΑΗ,  

 ΛΑ ΜΔΟΔΗΠ ΝΡΗ ΓΔΛ ΔΗΚΑΠΡΔ ΝΗ ΚΝΛΝΗ ΞΝ ΛΝΗΑΕΝΛΡΑΗ  

                                                                          ΓΗΑ ΠΔΛΑ 
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