#bUdpripraven

Blíží se léto, období, kdy tráví většina z nás víc času venku,
na dovolených, na táboře, při sportu... S tím souvisí více úrazů.
Odřená kolena nestojí za řeč, vážnější nehody ale můžou mít
dlouhodobé následky, kterým se dá zabránit včasnou první pomocí.

PŘEDPRÁZDNINOVÁ

VÝZVA

určitě jste si už na schůzkách tisíckrát opakovali,
jak někoho v nouzi zachránit. jak zjistit, jestli je člověk
v bezvědomí, nebo jak udělat masáž srdce. ne každý má
ale tu výhodu, že chodí do skautu, a tak spousta lidí včetně
tvých spolužáků neví, jak se v takovém případě zachovat.
no jo, to bychom nebyli my skauti, abychom nevymysleli,
jak na první pomoc připravit i ostatní. tentokrát jsou na
naší straně taky chytré technologie… přidáš se
k předprázdninové výzvě?
budeš k tomu potřebovat dotykový telefon, aplikaci
záchranka, 15 minut před tvou třídou ve škole
a hashtagy #budpripraven a #zachranzivot.

Co je to aplikace Záchranka? Žes o ní ještě
neslyšel? Nevadí. tuhle appku si stáhneš do
svého dotykáče na Goole Play nebo Appstore
(záleží, jestli máš telefon s Androidem, nebo
iPhone). Jednoduše se do ní zaregistruješ
tak, že přidáš své jméno, příjmení a telefonní
číslo. sMskou ti přijde čtyřmístný aktivační
kód, který zadáš. A je hotovo, v tuhle chvíli jsi
perfektně připraven k volání záchranky.
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Jak vidíš na obrázku, appka má
uprostřed velké červené tlačítko.
když uvidíš nehodu anebo sám
budeš v nouzi, stačí ho zmáčknout
a držet. víš, co se stane? odešleš
svou GPs polohu a další informace,
které jsi vyplnil ve svém profilu v
aplikaci, na dispečink záchranky.
Následně ti aplikace sama zavolá
na 155, kde jim řekneš, co se stalo.

Proč je to lepší, než
kdybys rovnou vytáčel
tísňovou linku 155 přes
telefon? usnadníš tím
záchranářům práci
– nebudeš jim muset
zdlouhavě vysvětlovat,
kde se nacházíš. sami to
uvidí. A k tomu i všechno
info o tobě, co máš v ap
pce napsané – takže
třeba jméno, věk,
kontakty na rodiče
nebo to, jaké užíváš
léky. Navíc když jsi
na horách, aplikace
to sama pozná a
zavolá i horskou
službu. A funguje
i v rakousku…

#bUdpripraven

Celkem dobrá vychytávka, ne? v aplika
ci Záchranka najdeš taky interaktivní
návod na první pomoc nebo funkci
lokátor, která ti podle polohy poradí
třeba to, kde je nejbližší pohotovost.
důležitá je i ikonka „nemůžu mluvit“
– pokud je někdo neslyšící, nebo mu
zranění nedovoluje mluvit, vybere
obrázek toho, co se stalo, a záchra
náři mu vyjedou na pomoc.

Aplikaci si můžeš vyzkoušet
nanečisto – stačí v levém hor
ním rohu zmáčknout „Zapnout
testovací režim“ – středové
kolečko se změní na oranžové
a ty si tak zkusíš, jak by
všechno probíhalo naostro.
tak jo, appku už znáš
dokonale, jsi připraven na
předprázdninovou výzvu: co
kdybys aplikaci Záchranka
představil celé třídě? Po
pros ve škole paní učitelku
nebo pana učitele o to, jestli
by ti nedali čtvrt hodiny ve
vyučování k tomu, aby si celá
třída Záchranku nainstalovala
a naučila se s ní podle tvých
instrukcí zacházet. uvidíš, že
s tím nebude problém, jde

totiž o prospěšnou věc. A kdo
jiný by měl šířit osvětu mezi
ostatní, než skauti a skautky?
vyfoť pak celou třídu s telefony
s aplikací Záchranka postni fot
ku na instagram s hashtagem
#budpripraven a #zachranzivot
nebo ji pošli na info@zachran
kaapp.cz. Ze Záchranky ti dora
zí malá odměna za tvé úsilí. Na
víc se tím zúčastníš slosování
o iPhone se! velkou odměnou
pak bude to, když díky tobě
třeba někdo zachrání život!

Víc informací se
můžeš dočíst na
www.zachrankaapp.cz
nebo se ptej přímo na
info@zachrankaapp.cz.
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