„DNY BEZ ÚRAZŮ 2019“

Dny bez úrazů v Karlových Varech
Letošní pátý ročník kampaně „Dny bez úrazů“ proběhl v Karlových Varech v měsíci květnu. Kampaň je
zaměřena na prevenci úrazů jakéhokoliv druhu, jejímž cílem je informovat veřejnost o tom, jak
úrazům předcházet a eliminovat veškerá rizika.

15. května 2019
Den Linky 155
Centrum zdraví a bezpečí – Svět záchranářů
Dne 15. 5. 2019 se ve Světě záchranářů uskutečnila rozsáhlá preventivně vzdělávací akce s názvem
„Den linky 155“ konaná v rámci kampaně „Dny bez úrazů“. Dopolední část byla věnována školám
z Karlových Varů a okolí, odpolední část byla pro širokou veřejnost.
Na akci se podílela Asociace Záchranný kruh, Svět záchranářů, Statutární město Karlovy Vary a
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.
V rámci akce byla připravena celá řada preventivně vzdělávacích simulačních stanovišť, při kterých se
mohli návštěvníci seznámit s prací záchranářů a zejména pak prakticky nacvičit poskytování první
pomoci při nejrůznějších krizových stavech a hlavně volání na tísňovou linku 155.
O účast na akci byl nebývalý zájem, a to zejména ze strany škol. Kapacita byla naplněna během jedné
hodiny, v rámci dopoledních hodin se akce zúčastnilo celkem 300 žáků, v odpoledních hodinách akci
pak navštívilo několik desítek rodin se svými dětmi a několik desítek seniorů. Ohlasy byly jen a jen
pozitivní, návštěvníci ocenili zejména možnost praktických nácviků v téměř reálných situacích.

Sobota 18. května 2019
Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji
Ekofarma Kozodoj
Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji jsou celodenní zábavně vzdělávací akcí pro širokou veřejnost.
Letos se konal 12. ročník a jako obvykle byl o akci zájem. Bioslavnosti se konají pravidelně v druhé
polovině května a jejich součástí je pátým rokem kampaň „Dny bez úrazů“, kterou zajišťuje tradičně
Červený kříž. V letošním roce měl stánek Červeného kříže velkou účast, na 80 zájemců nejen
z Karlových Varů si vyzkoušelo v praxi poskytnutí první pomoci při úrazech. Účastníci se také
dozvěděli, jak úrazy eliminovat na minimum a plno dalších odborných rad.

V měsíci červnu proběhl ve Volnočasovém areálu Rolava dvanáctý ročník akce „Den záchranářů“,
který je z velké části věnován také tématu úrazů, prevence apod. Statutární město Karlovy Vary a
místní Agenda 21 Karlovy Vary jsou tradičně jedni z partnerů akce.

