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короткочасне потепління. Вулиці та тротуари з самого ранку нагадували
справжнісінький каток. У деяких місцях не можливо було пройти. Городяни виявилися
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Чернівці знову перетворилися на ковзанку. Така ситуація склалася в місті через
короткочасне потепління. Вулиці та тротуари з самого ранку нагадували
справжнісінький каток. У деяких місцях не можливо було пройти. Городяни виявилися як
завжди винахідливими - одні трималися стін, аби пройти і не впасти, інші змінювали
маршрут - переходили на інший бік чи взагалі поверталися назад і шукали інший
напрямок. Журналісти чернівецького репортера пройшлися центром міста. Зафіксували
проблемні місця, поспілкувалися із перехожими, декому навіть допомогли. У підсумку з
побаченого склали кілька основних застережень.

Над головою - мокро, під ногами - слизько, радує лише потепління, яке кілька днів тому
вдало спрогнозували синоптики. Короткочасній плюсовій температурі городяни начебто і
раді, та непокоять всіх наслідки - міські вулиці, які перетворилися на ковзанку.

- "Дуже важко ходити, я йшов коли їдуть машини, то я за ними отак і йду. Дуже погано
ходити, слизько. Не можливо. Треба щось із цим робити".
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Ожеледиця майже скрізь, відзначили городяни. Навіть біля міської ради, куди уранці на
сесію зійшлися десятки депутатів. Хоча у багатьох місцях з-під льоду видніється пісок очевидно, його посипали перед тим, як вдарив уночі мороз і вранці попустило. На
Центральній площі - безкоштовний льодовий каток. Тут не лише поковзатися можна, а й
травмуватися. Людмилу Василівну біда спіткала біля одного з міських магазинів. Жінка
не втрималася на ногах і впала, одразу ж відчула сильний біль у руці, звернулася до
лікарів. Ті констатували перелом руки.

Людмила Василівна, травмувалася на вулиці: "Я вишиваю хрестиком. Зі Сторожинця
приїхала, аби тут у магазині придбати спеціальні такі рамочки для вишивки. На сходах
упала".

Лише до обіду в травмпункт на Фастівській звернулося понад півсотні людей. БІльшість із
них - молодь та середнього віку.

Ігор ОЛІЙНИК, лікар-травматолог: "Багато з переломами, руки і ноги. Більшість травм
через падіння на слизьких вулицях".

Не боїться льоду бабця Аня.

бабуся Анна: "Адіцца, взяла панчохи надягнула їх на калоші і йду собі спокійно. Давний
такий метод, колись вісім кілометрів треба було йти на роботу в місто, то так і робила. От
так і тепер іду".

У будь-якому місці пройти в таких голошах - не проблема, запевняє старенька. Слід лише
дотримуватися однієї умови.

бабуся Анна: "Не ковзаються на льоду. Треба просто обценьки низькі взувати, а не ті
каблуки - взують, а потім не можуть іти до льоду".
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Аби не травмуватися на слизькій вулиці, перш за все, повинні подбати місцеві чини,
переконані городяни.

Крім того, чимало залежить і від самих перехожих. Насамперед, має бути якісне взуття.
В таку погоду бажано не бігти, а йти повільно, з обережністю. Серед основних правил є
ще одне.

Крім всього, особливо обережно в Чернівцях слід бути на пішохідних переходах. Вони по
всьому місту. Взимку з випаданням снігу білі смуги, які ще називають зеброю,
надзвичайно слизькі, тоді як асфальт між ними - може бути сухим. І ще одне правило,
навіть при плюсовій температурі слід дивитися не лише під ноги, а і над головою. Не у
всіх місцях із дахів опали бурульки та снігові брили. Процес найбільше активізується саме
з потеплінням надворі.

Олександр Хмель. Телеканал «Чернівці».
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