Burze, wichury i huragany

BURZA
• najczęstszą przyczyną jej występowania
jest powstanie chmur burzowych na
skutek silnych, pionowych ruchów
powietrza. Zjawisko to ma miejsce
najczęściej w okresie letnim. Burzy często
towarzyszą wyładowania atmosferyczne,
ulewy i gradobicia.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA
WYSTĄ
WYSTĄPIENIE BURZY:
• ubezpiecz swoje mieszkanie, dom,
samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy
polowe od skutków burzy;
• przygotuj swoje mieszkanie (dom):
– zabezpiecz rynny i inne części budynku;
– zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą
ulec zniszczeniu;
– sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i
rowów;

Jeś
Jeśli jesteś
jesteś w domu:
– zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które
mogą zagrażać przechodniom;
– pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
– w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;
– trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
– miej włączone radio w celu zapoznania się z aktualnymi
komunikatami;
– wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne
oraz anteny;
– jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj ulewę,
unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami
elektrycznymi itp.;

Jeżeli burza zaskoczy cię na
zewnątrz:
• W lesie : szukaj schronienia wśród niższych drzew
• Na wodzie: natychmiast skieruj się ku lądowi i poszukaj
schronienia
• Na otwartej przestrzeni: udaj się do nisko położonego
miejsca, z dala od drzew, słupów, metalowych obiektów.
Upewnij się, że miejsce w którym się znalazłeś nie
zostanie zalane przez wody opadowe. Bądź bardzo
małym celem: przylgnij do podłoża, rękoma chwyć
kolana i schowaj głowę między nimi. Skurcz się jak to
tylko możliwe. Nie leż płasko na ziemi, ta pozycja czyni z
ciebie większy cel.

Gdy burza minie:
• Pozostań poza terenem dotkniętym
zniszczeniami spowodowanymi przez
burze do czasu usunięcia skutków
• Słuchaj radia i lokalnej telewizji, oczekuj
komunikatów o sytuacji i zaleceń służb
ratowniczych

Jeżeli ktoś został ranny:
• udziel pierwszej pomocy rannym lub
poszkodowanym osobom;
• nie przenoś ciężko rannych osób, chyba
że są one bezpośrednio zagrożone
doznaniem kolejnych obrażeń - wezwij
pomoc;
• jeżeli byłeś ubezpieczony przed
gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń,
zarówno domu, jak i jego wyposażenia;

Huragan
• Występowanie huraganów (silnych
wiatrów) powodowane jest najczęściej,
szybko przemieszczającymi się aktywnymi
niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują
one w okresie: wiosennym i jesiennym.

Przed wystąpieniem huraganu
(silnych wiatrów):
1. Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej
rodziny wiedzą, jak postępować w czasie
huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz,
elektryczność i wodę.
2. Opracuj plan komunikowania się w czasie
zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie
rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy
dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
3. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub
straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone
na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas huraganu
1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego albo
program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach
postępowania.
2. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
- zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
- upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do
konstrukcji budynku.
- zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać
przechodniom,
- uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane
przez wiatr),
- zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne
(baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
- sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne
materiały i leki,
- przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj.
dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

Podczas huraganu
3. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu ograniczy to niebezpieczeństwo powstania
pożaru.
4. Schowaj się w środkowych i najniższych
partiach budynku z dala od oszklonych okien,
sufitów i drzwi.
5. Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż
huragan nie przejdzie.
6. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi,
planszami reklamowymi, drzewami itp.

Jeżeli służby ratownicze zalecają
ewakuację:
- wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe,
- opuszczając mieszkanie wyłącz energię
elektryczną, oraz główny zawór wody i
gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz
zabezpiecz dom,
- zawiadom kogoś, poza zasięgiem
wichury, dokąd się ewakuujesz,
- zabierz przygotowany zawczasu
podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

Po huraganie
1. Udziel pierwszej pomocy rannym i
poszkodowanym osobom.
2. Unikaj leżących lub zwisających
przewodów elektrycznych.
3. Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
4. Sprawdź instalację (gazową,
elektryczną, wodociągową i ściekową) w
zniszczonym domu.

W obliczu przewidywanych
INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU,
zaleca się:
1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez
lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub
miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi
towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien, a
przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.
3. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z
najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o
zbliżającym się niebezpieczeństwie.
4. Jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej lub w pobliżu
przepływających opodal rzek (strumieni), być w gotowości do
zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli
zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom i
studzienkom odpływowym.
5. Wypasane zwierzęta gospodarskie, przepędzić w bezpieczne
miejsca.

W obliczu przewidywanych
INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU,
zaleca się:
6. Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior,
natychmiast przenieść obóz w wyżej położone, bezpieczne miejsce.
7. Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest
konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod
wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
8. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w
rejonach, które mogą ulec zalaniu.
9. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie
ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu
alarmowego „112”.
10. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez
władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

O wszystkich zdarzeniach, mających
istotne znaczenia dla bezpieczeństwa
ludzi informuj służby dyżurne:
• Straży Pożarnej;
• Policji;
• Pogotowia energetycznego;
• Pogotowia gazowego;
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