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Intensywne opady deszczu
podtopienia, powodzie
- zalecenia dla ludności
Intensywne opady deszczu są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą.
Zjawisko te szybko się przemieszcza i może stwarzać zagrożenie
podtopieniami bądź powodzią.
Zanim nadejdzie żywioł, zastanów się,
czy Twój dom jest bezpieczny.
Działaj przed szkodą !!!

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:
1. Ubezpiecz swoje mienie, mieszkanie, dom, inne budynki znajdujące się na terenach
zagrożonych.
2. Dbaj o swój dom (przeprowadzaj niezbędne konserwacje, remonty, uszczelnienia
okien i drzwi, utrzymuj dobry stan rynien dachowych).
3. Dowiedz się w swojej gminie czy Twoje miejsce zamieszkania jest zagrożone
powodzią oraz gdzie zlokalizowane są miejsca ewentualnej ewakuacji.
4. Słuchaj lokalnych mediów, postępuj zgodnie z komunikatami.
5. Zaopatrz się w trwałą żywność, zapas wody pitnej i lekarstw.
6. Przygotuj worki z piaskiem (worki należy napełniać do 2/3 ich wysokości).
7. Sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów.
8. Przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież,
wartościowe rzeczy.
Postępowanie w czasie powodzi (podtopienia):
1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. W celu
uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania, miej przygotowane
radio na baterie, ustawione na częstotliwości radia regionalnego.
2. Sprawdź czy masz w pobliżu sprawne oświetlenie awaryjne (np. latarkę na baterie
i zapas baterii) oraz naładowany telefon komórkowy.
3. Zrezygnuj z wody pobieranej ze studni – nie pij jej! może być skażona.
4. W miarę możliwości wyłącz zasilanie elektryczne, gazowe i wodociągowe.
5. W razie podtopienia budynku mieszkalnego - przenieś apteczkę, dokumenty, łóżko
i inne cenne sprzęty i przedmioty na wyższe partie budynku.
6. W przypadku podtopienia budynku inwentarskiego - przeprowadź zwierzęta do
oddalonych i niezagrożonych pomieszczeń.
7. Przewieź w bezpieczne miejsce pojazdy znajdujące się na posesji.
8. Wypompuj wodę. Jeśli nie jesteś w stanie sam sobie z tym poradzić – zadzwoń na 112
lub 998.
9. Nie spożywaj żywności, która została zalana, istnieje zagrożenie, że woda ta może być
skażona, przez co żywność nie nadaje się do jedzenia.

10. Jeżeli władze zarządzą ewakuację - stosuj się do ich poleceń.
11. W miarę możliwości przewieź dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce
np. do znajomych czy rodziny.
Postępowanie po powodzi (podtopieniu):
1. Wyrzuć artykuły żywnościowe które miały kontakt z wodą.
2. Do momentu zezwolenia przez władze, spożywaj wodę butelkowaną bądź
przegotowaną.
3. Sprawdź czy budynek nie stwarza zagrożenia – nie grozi m.in. zawaleniem, sprawdź
jego fundamenty, okna, drzwi oraz tynki.
4. Przed podłączeniem instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej sprawdź jej stan.
5. Udokumentuj wszelkie poniesione straty poprzez zrobienie zdjęć, wszelkie dowody
będą niezbędne w celu uzyskania odszkodowania.
6. Przeprowadź odkażanie zalanych pomieszczeń, osusz je, wywietrz i wyremontuj,
meble odsuń od ścian (najlepiej o co najmniej 20 cm) oraz podnieś o ok. 5 cm.
ZAWSZE, jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabionego
zainteresuj się tą osobą, sam udzielając jej pomocy
lub poinformuj odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji !!!

Śledź na bieżąco prognozy, komunikaty i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne
wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy (http://www.pogodynka.pl).

Opracowano na podstawie informacji Wydziału Informacji i Promocji KG PSP www.straz.gov.pl oraz informacji
na stronach: www.msw.gov.pl, www.rcb.gov.pl

