„DNY BEZ ÚRAZŮ 2015“

Statutární město Karlovy Vary se letos poprvé oficiálně připojilo ke kampani „DNY BEZ
ÚRAZŮ“. Děti z mateřských a základních škol navštívily Záchrannou službu Karlovarského
kraje a Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary
aby si zde ověřily své znalosti zdravovědy.
Ve čtvrtek 4. června 2015 navštívili žáci šestého a osmého ročníku ZŠ Truhlářská
Záchrannou službu Karlovarského kraje, kde měli možnost si prohlédnout sanitku zblízka a
vyzkoušet si své znalosti první pomoci v praxi. V rámci exkurze si zopakovali kontakty na
složky integrovaného záchranného systému, vyzkoušeli si co dělat při náhlé zástavě oběhu,
při poruchách dýchání či dušení nejen u dětí a dospělých osob, ale také u kojenců.
Záchranáři žákům odpovídali na jejich zvídavé dotazy týkající se první pomoci a nenadálých
situací, které mohou nastat při záchraně lidských životů. O týden později navštívily
Záchrannou službu Karlovarského kraje také děti z mateřské školy, kterým byl program
přizpůsoben jejich věku. Poděkování patří zástupcům Záchranné služby Karlovarského kraje,
kteří se dětem věnovali s trpělivostí a ochotou, za velice příjemnou a zajímavou exkurzi, a
také pedagogům, kteří žáky doprovodili na akci.
Na 30 žáků osmých ročníků ze ZŠ J. A. Komenského navštívilo ve čtvrtek 11. června 2015 v
rámci zmíněné kampaně Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou
Karlovy Vary, kde pro ně byl připraven program studenty 2. ročníku. V rámci tohoto setkání si
žáci ZŠ J. A. Komenského zopakovali také nejen kontakt na záchrannou službu, ale hlavně
si připomněli krok za krokem co dělat při poskytování první pomoci. Také si zde v praxi
vyzkoušeli, jak je těžké vyprostit osobu z vozu, jak správně zraněného uvést do stabilizované
polohy, vyzkoušeli si ošetření od drobných poranění až po otevřené rány včetně zlomenin a
na samý závěr si zkusili i použití defibrilátoru. Setkání proběhlo ve velice příjemné atmosféře
a spokojenost byla na obou stranách. Poděkování za toto setkání patří paní Marii Janečkové
a studentům ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary,
kteří se žákům ochotně věnovali a samozřejmě také pedagogům a žákům ze ZŠ J. A.
Komenského, kteří projevili o tuto akci zájem.

V Karlových Varech mimo tyto akce připravené Statutárním městem Karlovy Vary proběhly
další, taktéž zaměřené na prevenci úrazů:
Záchranný kruh Karlovy Vary - „Den záchranářů“
Osmý ročník akce, která se koná na Volnočasovém areálu Rolava a hlavním pořadatelem
byl Záchranný kruh Karlovy Vary. Statutární město Karlovy Vary je již tradičně jejím
partnerem.
Městská policie Karlovy Vary - „Na kole jen s přilbou“
Projekt, do kterého se zapojily v průběhu týdne od 20. do 25. dubna Městské policie
Karlových Varů, Sokolova, Ostrova a Chodova, kdy zacílily svou preventivní činnost na
cyklisty. Sám název napovídá, co bylo hlavním úkolem této dopravně bezpečností akce.
Městská policie Karlovy Vary ve spolupráci s Policií České republiky – „Ajaxův zápisník“
Projekt, který je realizován v průběhu školního roku ve druhých a třetích třídách základních
škol z bývalého karlovarského okresu.

