Before you go….
Weather

Always go with someone

High winds combined with waves can swamp
a boat or carry you off the shore.
Poor visibility can mean you might not find
your way back.
Check the weather forecast before you go and
if bad weather is forecast, consider postponing
your fishing trip. (www.met.ie)

If you get into trouble there will be someone
there to help you or call for help.

Tides & currents
Strong tides and currents can carry you away
very quickly.
Rising tides or water levels can cut you off
from shore.
Check which way the tide or current is flowing
and what time the tide is in or out.

Local knowledge
If you don’t know the area, ask someone who
does where the safe and often the best places
to fish are located.
While you are doing so remember to ask about
local currents and tides and any local dangers.

Have you got the right gear?

Angling
Safety Checklist
www.safetyonthewater.ie

While angling….

Bring the right gear with you including
Personal Flotation Devices (lifejacket or buoyancy aid), even if you are fishing from shore.
Also consider if you have enough warm
waterproof clothes, boots, sun protection, and
of course all of your angling gear.
A marine VHF radio or mobile phone will allow
you to call for help if you need it.

Who knows where you will be?
Tell someone where you are going, what time
you will be back, what to do if you don’t turn up
and who to contact.

Watch the conditions
Weather, daylight, water levels and currents
can change quickly.
Watch what is happening around you to avoid
getting caught out.

Managing the boat
If you are using a boat make sure that;
you have enough fuel,
the boat is not overloaded
if anyone feels seasick, it is best to come
ashore immediately
always wear a Personal Flotation Device
when on deck.

Stay sober
Many accidents on or near the water are
caused by drinking alcohol. It will impair your
judgment and reactions as well as speeding
up heat loss.

In an emergency….
Onshore
Telephone 999 or 112 and ask for Coast Guard.

Afloat
Call Coast Guard using VHF radio on channel 16.
If you have no VHF use a phone and dial 999 or
112.
For more detailed safety information
get the free angling safety booklet available from
www.safetyonthewater.ie
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Zanim wyruszysz....

Podczas Wędkowania...

Pogoda

Zabierz ze sobą towarzystwo

Silne wiatry w połączeniu z falami mogą doprowadzić do
zalania łodzi lub znacznego oddalenia jej od brzegu.

W razie kłopotów zawsze możesz liczyć na czyjąś
pomoc.

Ograniczona widoczność oznacza że możesz mieć
problemy ze znalezieniem drogi powrotnej.
Sprawdź prognozę pogody przed planowaną wyprawą.
Jeśli przepowiadają złą pogodę rozważ odłożenie
wyprawy na innny termin. (www.met.ie)

Obserwuj warunki pogodowe
Pogoda, światło dzienne, poziom wody oraz prądy
morskie mogą ulec natychmiastowej zmianie.
Obserwuj co dzieje się dookoła aby zachować
bezpieczeństwo.

Pływy i prądy morskie
Możesz zostać poniesiony porzez pływy i prądy morskie
na znaczną odleglość w bardzo krótkim czasie.

Organizacja łodzi

Wzrastający przypływ lub poziom wody mogą odciąć Cię
od brzegu.

Jeśli zabierasz ze sobą łódź upewnij się, że:

Sprawdź w którym kierunku przemieszczają się pływy lub
prądy morskie oraz o której godzinie nastąpi przypływ
oraz odpływ.

Lokalna wiedza
Jeśli nie znasz dobrze okolicy dowiedz się od lokalnych
osób gdzie możesz bezpiecznie wędkować.
Nie zapomnij również zapytać się o występujące lokalnie
pływy i prądy morskie oraz wszelkie możliwe
niebezpieczeństwa na tym terenie.

posiadasz odpowiednią ilość paliwa
łódź nie jest przeładowana
jeśli ktokolwiek dostanie choroby morskiej
najlepiej natychmiast powrócić na brzeg
zawsze masz na sobie osobisty środek ratunkowy
kiedy znajdujesz się na pokładzie

Zachowaj Trzeźwość
Wiele wypadków na wodzie oraz jej pobliżu
spowodowanych jest przez spożycie alkoholu. Alkohol
pogorsza ocenę sytuacji i reakcję oraz przyspiesza utratę
ciepła.

Odpowiedni sprzęt
Nawet jeśli wędkujesz tylko z brzegu nie zapomnij
zabrać ze sobą osobistych środków ratunkowych
(kamizelki ratunkowej lub kamizelki asekuracyjnej).

Wędkowanie
Lista Bezpieczeństwa

Sprawdź również czy posiadasz wystarczającą ilość
ciepłej odzieży wodoodpornej, odpowiednie buty,
ochronę przeciwsłoneczną oraz oczywiście sprzęt
wędkarski.
Radio VHF lub telefon komórkowy umożliwi Ci wezwanie
pomocy jeśli będzie to konieczne.

Poinformuj kogoś gdzie się wybierasz
In polish

www.safetyonthewater.ie

Bardzo istotne jest to aby powiadomić kogoś gdzie się
wybierasz, o której godzinie przewidujesz powrót oraz z
kim należy się kontaktować jeśli nie powrócisz o
umówionej godzinie.

W sytuacjach awaryjnych...
Na brzegu
Dzwoń pod numer 999 lub 122 i zapytaj o Straż Przybrzeżną.

Na wodzie
Zadzwoń po Straż Przybrzeżną używając radia VHF (kanał
16).
Jeśli nie posiadasz radia VHF użyj telefonu komórkowego i
dzwoń pod 999 lub 112.

Więcej szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa
możesz uzyskać z darmowej ulotki dostępnej na stronie
interetowej www.safetyonthewater.ie
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