PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS WYSTĄPIENIA
HURAGANOWYCH WIATRÓW I NAWAŁNIC
Silne wiatry, deszcze oraz burze nawiedzające w ostatnich dniach nasz kraj są ogromnym
zagrożeniem nie tylko dla mienia, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzkiego. Z racji tego, że
huraganowe wiatry czy też nawałnice nadchodzą niespodziewanie i szybko się przemieszczają, warto
poznać podstawowe zasady postępowania w sytuacji ich wystąpienia.
Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.
Zachowanie w domu:
1.Zapewnić sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne
oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.
2. Zastanów się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji (np. piwnica).
3. Usuń z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć
dodatkowe zagrożenie.
4. Sprawdź zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpiecz je skutecznie przed
otwarciem.
5. Nie wychodź lub wyjeżdżaj z domu, jeśli nie musisz (przełóż odwiedziny lub zakupy).
6. Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
7. Unikaj korzystania z telefonów komórkowych.
8. Nie podchodź do okien i drzwi w czasie burzy.
W przypadku, gdy nie możesz się ewakuować z domu:
1. Udaj się do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądź pod
ściana nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
2. Pozasłaniaj okna żaluzjami lub zasłonami.
3. Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa, przed wyjściem upewnij się.
W przypadku, gdy burza i deszcz zaskoczy nas w terenie:
1. Nie zatrzymuj się i nie parkuj pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu
zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami (np. wiaty). (bardzo często dochodzi do
uderzenia pioruna, lub złamania drzewa)
Jako schronienie wykorzystać należy istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe
konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości ukrycia się to należy wykorzystać zagłębienia terenu (rów,
głęboki dół).
2. Gdy jedziemy pojazdem należy pamiętać o :
- możliwym silnym podmuchu podczas wyjazdu z lasu, terenu zabudowanego.
- nie zatrzymywać się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone
wiatrem konary i drzewa.
- jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostać
w samochodzie.

