JAK POSTĘPOWAĆ W CZASIE POWODZI.
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGRANICZAJĄCE.
Zawierają wszelkie czynności ochronne, mające na celu powstrzymanie zagrożenia, ograniczenie
możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa oraz zmniejszenia skutków nieuniknionych zniszczeń.
Inwestowanie w przedsięwzięcia łagodzące skutki, takie jak budowa umocnień w postaci przybrzeżnych
wałów ochronnych oraz zawieranie ubezpieczeń przeciwpowodziowych, pomoże zredukować wielkość
strukturalnych zniszczeń w twoim dobytku oraz finansowych strat wynikających ze zniszczeń zabudowań
i upraw, które mogą być spowodowane przez gwałtowną powódź.

PRZED POWODZIĄ
 Zorientuj się w Urzędzie Miasta czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami.
 Dopytaj się, czy miejsce twojego domostwa jest położone powyżej czy poniżej powodziowych
poziomów wody, na podstawie historii powodzi w twoim regionie.
 Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania oraz sygnałami alarmowymi na terenie,
którym mieszkasz.
 Informacje nt. stanów wody i zagrożeń powodziowych możesz uzyskać na stronach internetowych:
www.imgw.pl oraz www.pogodynka.pl.
 Żądaj informacji na temat sposobów przygotowania się na wypadek wystąpienia niewielkich
powodzi oraz powodzi katastralnych. Jeśli mieszkasz na terenie często nawiedzanym przez
powodzie, zgromadź niezbędne materiały i narzędzia. Powinny się w tym zawierać: płyty ze sklejki,
folia plastikowa, gwoździe budowlane, młotek i piła, podnośnik, łopaty oraz worki z piaskiem.
 Miej sprawdzone zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia
cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów
do zatkania przecieków, rur i zbiorników.
 Zaplanuj i przećwicz drogę ewakuacji. Pojedyncze domostwa na terenach powodziowych powinny
mieć kilka, alternatywnych tras ewakuacji.
 Miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek katastrofy:
-

Latarki z zapasowymi bateriami
Przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami
Apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy.
Alarmowy zapas żywności i wody.
Podstawowe leki.
Dokumenty zabezpieczone w nieprzemakalnym opakowaniu.

 Opracuj plan na wypadek zagrożenia.
 Gdy w czasie wystąpienia powodzi członkowie rodziny są rozdzieleni, ( realna możliwość w ciągu
dnia, gdy dorośli są w pracy a dzieci w szkole) miej przygotowany plan na sposób ich powrotu do
domu.
 Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych w innych rejonach, aby służyli jako miejsce
kontaktu dla twojej rodziny. Po wystąpieniu katastrofy często łatwiej jest uzyskać połączenie na
odleglejszych dystansach. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres
i numer telefonu osoby kontaktowej.
 Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi
i powodzi katastrofalnej.
 Naucz całą rodzinę, jak wyłącza się dopływ gazu, elektryczności oraz wody.
 Naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną oraz jak nastroić radio na odbiór informacji
o sposobie postępowania.

W CZASIE ALARMU POWODZIOWEGO
 Nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody i stanu wód.
 Napełnij wanny, butelki i inne naczynia czystą wodą.

 Wnieś do domu wszystkie zewnętrzne meble i tym podobne rzeczy.
 Przenieś bardziej wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra oraz zabezpiecz parter, jeśli
czas na to pozwala.
 Jeśli otrzymałeś odpowiednie instrukcje od lokalnych władz, wyłącz wszystkie instalacje domowe na
głównych wyłącznikach.
 Bądź przygotowany do ewakuacji.

W CZASIE POWODZI
Jeśli jesteś wewnątrz domu:
 Włącz bateryjne radio lub telewizor, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji.
 Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne.
 Jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów, zrób to natychmiast.
Jeśli jesteś na zewnątrz:
 Udaj się na najwyższe miejsce w terenie i pozostań tam.
 Unikaj przekraczania wszelkich nurtów wodnych. Jeśli nurt jest bardzo szybki, z zawirowaniami,
nawet kilkucentymetrowa warstwa wody może zerwać cię z nóg.
Jeśli jesteś w samochodzie:
 Jeżeli dostałeś się na teren ogarnięty powodzią, zawróć i jedź inną drogą.
 Jeżeli twój samochód jest unieruchomiony, opuść go natychmiast i udaj się na najwyższe miejsce
w terenie.

W CZASIE EWAKUACJI:
 Jeśli zarządzono ewakuację, zrób to natychmiast. Ewakuacja jest znacznie łatwiejsza
i bezpieczniejsza zanim woda powodziowa stanie się zbyt głęboka dla przejeżdżających przez nią
zwyczajnych pojazdów.
 Nasłuchuj w bateryjnym radiu instrukcji ewakuacyjnych
 Podążaj zalecanymi drogami ewakuacji - skróty mogą być zablokowane.
 Ewakuuj się wystarczająco wcześnie - abyś nie został uwięziony na zalanych drogach.
 Punktem zbiorczym jest rezerwowe boisko sportowe przy ul. Stodólnej. Poruszać należy się
ulicami Browarną, Sienkiewicza, Mickiewicza, Klasztorną oraz Zjazd.

PO POWODZI
 Nasłuchuj radia lub telewizji i nie powracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to
bezpieczne.
 Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy
małych dzieciach, starszych ludziach lub niepełnosprawnych.
 Sprawdź czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć lub innych uszkodzeń.
 Przebywaj z dala od zabudowań, jeśli są jeszcze zalane wodą. W czasie wchodzenia do zabudowań
zachowaj szczególną ostrożność.
 Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.
 Sprawdź ściany, podłogi, drzwi i okna aby się upewnić, że budynek nie grozi zawaleniem.
 Uważaj na poluzowane tynki i sufity, które mogą się zawalić.
 Zrób zdjęcia zastanych niszczeń – zarówno budynku jak i wyposażenia - w celu ubiegania się
o odszkodowanie.
 Zwróć uwagę na zagrożenie pożarowe, pęknięte lub nieszczelne przewody gazowe, zalane instalacje
elektryczne, zalane piece i urządzenia elektryczne, materiały łatwopalne i wybuchowe.

