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ZAGROŻENIE POWODZIĄ
Przed powodzią
Podwyższyć fundamenty budynków znajdujących się na terenach zalewowych ponad
przewidywany poziom wody w czasie powodzi. Główny wyłącznik prądu, tablice bezpieczników i
licznik powinny być zamontowane powyżej poziomu osiąganego przez wody powodziowe.
Sprawdzić zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia
cofania się wody z systemu kanalizacyjnego.
W czasie zagrożenia powodziowego
- włączyć radio na częstotliwości radia lokalnego w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu
i sposobach postępowania,
- przenieść na górne kondygnacje miejsca sypialne,
- przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
- w miarę możliwości odesłać dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce,
- ustalić sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią łączności,
- zgromadzić w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności oraz czystej wody w
pojemnikach,
- zabezpieczyć się w odpowiednią ilość źródeł światła - latarki, świece, zapasowe bateria.
W czasie powodzi
Jeśli jesteśmy wewnątrz domu:
- włączyć radio lub telewizor aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji,
- zgromadzić w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne,
- jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów, zrobić to natychmiast.
Jeśli jesteśmy na zewnątrz:
- udać się na najwyższe miejsce w terenie i pozostać tam,
- unikać przekraczania wszelkich nurtów wodnych. Jeśli nurt jest bardzo szybki, z
zawirowaniami, nawet 15 cm warstwa wody może ściąć z nóg.
Po powodzi
Nie powracać do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne. W czasie
wchodzenia do zabudowań zachować szczególną ostrożność. Sprawdzić fundamenty, ściany,
podłogi, drzwi, okna aby się upewnić, że budynek nie grozi zawaleniem. Zwrócić uwagę na
pęknięte lub nieszczelne przewody gazowe, zalane instalacje elektryczne oraz zalane środki
ochrony roślin i inne substancje, które mogą spowodować skażenie środowiska.
HURAGANOWE WIATRY
W okresie ostrzeżenia o silnych wiatrach należy:
- słuchać komunikatów podawanych przez radio lub telewizję o rozwoju sytuacji,
- zamknąć i zabezpieczyć okna,
- wnieść do domu przedmioty takie, jak np. narzędzia oraz umocować przedmioty, których nie
można wnieść do wewnątrz ,
- usunąć lub wzmocnić zewnętrzne anteny,
- zainstalować taśmy wiążące konstrukcję dachu ze ścianami i fundamentami budynku,
- w miarę możliwości ograniczyć wyjazdy prywatnymi samochodami,
- usunąć martwe i słabe gałęzie na drzewach,
- nastawić lodówkę i zamrażarkę na najzimniejszy zakres,
- ograniczyć wyjścia dzieci i osób starszych,
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- zadbać o zwierzęta domowe.
Podczas silnej wichury
Nie zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, itp.
Jeśli jesteśmy w domu;
- słuchać komunikaty podawane w radiu lub telewizorze o rozwoju sytuacji,
- unikać używania wind,
- pozostać z dala od okien, oszklonych drzwi,
- trzymać pod ręką latarki oraz dodatkowe baterie,
- unikać używania otwartych źródeł ognia, takich jak świece lub lampy naftowe,
- ograniczyć korzystanie z telefonu do minimum.
Po odwałaniu alarmu
Wracać do domu dopiero wtedy, gdy władze ogłoszą. że jest to bezpieczne. Unikać leżących
lub zwisających przewodów energetycznych i natychmiast zgłaszać takie przypadki do zakładu
energetycznego, straży pożarnej lub policji. Ostrożnie wkraczać do swego domu. Pootwierać
okna i drzwi w celu przewietrzenia i osuszenia domu. Używać samochodu tylko w koniecznych
sytuacjach. Telefonu używać tylko w związku z sytuacją zagrożenia. Pomagać rannym lub
poszkodowanym osobom, udzielając pierwszej pomocy. Nie przenosić ciężko rannych osób,
chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń.
SPRAWDZANIE INSTALACJI W ZNISZCZONYM DOMU
Sprawdzić, czy występuje ulatnianie się gazu. Jeżeli czuć zapach gazu albo słychać
bulgoczący lub syczący odgłos, otworzyć okno i szybko opuścić budynek. Zamknąć dopływ
gazu głównym zewnętrznym zaworem, poinformować zakład gazowniczy. Jeśli zamknięto
dopływ gazu z jakiegokolwiek powodu, to gaz może być włączony ponownie tylko przez
uprawnionego fachowca. Skontrolować zniszczenia instalacji elektrycznej. Jeśli występują
iskrzenia, czuć swąd spalonej izolacji, pozrywane i popalone są przewody, to należy wyłączyć
dopływ prądu głównym bezpiecznikiem lub głównym wyłącznikiem i wezwać elektryka.
Sprawdzić uszkodzenia instalacji wodociągowej i ściekowej. Jeśli istnieje podejrzenie jej
uszkodzenia to należy unikać korzystania z toalet i wezwać hydraulika.
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