
POWSZECHNA SAMOOBRONA
W GMINIE STAWIGUDA

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
GMINY STAWIGUDA

    DO UDZIAŁU W SZKOLENIU Z ZAKRESU
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:
 Regulacje prawne funkcjonowania systemów udzielania pierwszej pomocy. 
 Bezpieczeństwo własne. Zasady postępowania w miejscu zagrożenia. Ewakuacja.
 Zadławienie, krwawienia, wstrząsy. Drgawki i napady padaczkowe. Gorączka i zapalenie

opon mózgowych. 
 Zatrucia  i  oparzenia  środkami  chemicznymi.  Oparzenia  termiczne.  Odmrożenia

i hipotermia.
 Urazy głowy, oczu, klatki piersiowej.
 Złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy kręgosłupa.
 Porażenia prądem. Pogryzienia, ukąszenia, użądlenia.
 Resuscytacja krążeniowo oddechowa i procedury BLS/AED.
 Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zawał serca.

T  ERMIN   I MIEJSCE   SZKOLENIA  
Sobota 25 września 2021 r. w godz. 9.00 – 15.00 

Szkoła Podstawowa im. 11 listopada w Rusi Filia w Bartągu 
Bartąg ul. Jeziorna 24

Szkolenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego

REGULAMIN:
 Organizatorem szkolenia jest Wójt Gminy Stawiguda – Szef Obrony Cywilnej.
 Zajęcia poprowadzi podmiot zgodnie z podpisaną przez organizatora umową.
 Koszty szkolenia ponosi organizator. Udział uczestników w szkoleniu jest bezpłatny.
 Ilość miejsc ograniczona (30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić pod nr tel. 508 017 654 podając: imię i nazwisko,

nr  telefonu  kontaktowego.  Termin  zgłoszeń upływa  w dniu  21  września  2021 r.  lub  do
wyczerpania miejsc na liście.

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stawiguda jest
Wójt  Gminy  Stawiguda,  11-034  Stawiguda,  ul.  Olsztyńska  10,  adres  e-mail:
stawiguda@stawiguda.pl Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie
internetowej urzędu pod linkiem: http://bip.stawiguda.pl/cms/11873/rodo .

 W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  szkoleniu  należy  niezwłocznie  powiadomić
organizatora tel. 508 017 654. Zostanie wtedy zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej
w/g kolejności zgłoszeń.

 Uczestnik  szkolenia  akceptuje  powyższy  regulamin  oraz  wyraża  zgodę  na  publikację
swojego wizerunku (zdjęć) na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie. 

 Zapraszamy! Koordynator Jacek Kubala, Urząd Gminy Stawiguda.
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