BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE
Silne wiarty, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na
całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są niebezpieczne. Powodują
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne.
Czy TWOJA RODZINA jest bezpieczna?
Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji
budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włączone do
prądu.
Może spowodować również śmierć.
Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.
W domu należy:
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. Zastanowić się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji (np. piwnica).
3. Usunąć z balkonów oraz tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane przez wiatr i
stworzyć dodatkowe zagrożenie.
4. Sprawdzić zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpieczyć je skutecznie przed
otwarciem (np. okiennice, sztaby).
5. Nie wychodzić z domu lub nie wyjeżdżać, jeśli nie musimy (lepiej przełożyć odwiedziny lub zakupy).
6. Wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
7. Unikać korzystania z telefonów komórkowych.
8. Nie podchodzić do okien i drzwi w czasie burzy.
9. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru, zejść do bezpiecznego pomieszczenia
na najniższej kondygnacji domu, np. piwnicy i usiąść pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych
drzwi i okien.
Chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jesteśmy bezpieczni, przed wyjściem
upewnijmy się, jaka jest sytuacja.
W terenie należy:
1. Wejść jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekać burzę.
2. Nie zatrzymywać się i nie parkować pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie
zerwaniu, zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami, jak wiaty (bardzo często
dochodzi do uderzenia pioruna lub złamania drzewa) oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one
przyciągają pioruny.
3. Unikać otwartej przestrzeni tam, gdzie będziemy najwyższym punktem. Jako schronienie najlepiej
wykorzystać istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy
możliwości ukrycia się, to należy wykorzystać zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).
4. Odsunąć się od metalowych przedmiotów, nie dotykać ich.
5. Wyjść natychmiast z wody.
6. Unikać używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączyć.
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, pozostańmy w pojeździe.
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