POWÓDŹ
Poradnik na wypadek zagrożenia powodziowego
Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu
długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.
Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeśli mieszkasz na nisko położonym
terenie lub w pobliżu rzeki. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub
zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach
podczas wystąpienia obfitych opadów.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu
ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody
w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.
Przed wystąpieniem powodzi
Przygotuj się do powodzi zanim ona Cię zaskoczy!!!







Ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek.
Rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez uszczelnienie drzwi
i piwnic materiałami wodoodpornymi.
Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest
to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych.
Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić
w razie powodzi: naucz dzieci, jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne służby oraz
podmioty ratownicze.
Zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie.
Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobiegania
cofania się wody z systemu drenowego.
W czasie zagrożenia powodziowego











Włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów
o zagrożeniu i sposobach postępowania.
Zabezpiecz swoje mieszkanie swój dom tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe
na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem,
folię lub inne materiały podręczne. Wszystkie rzeczy z posesji schowaj w budynku
lub przywiąż je do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
Nie opieraj worków z piaskiem bezpośrednio o zewnętrzne ściany budynków, nasiąknięte
worki powodują dodatkowe obciążenie konstrukcji domu.
W czasie zagrożenia powodziowego odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich,
gdy są wilgotne lub stoją w wodzie.
Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
Zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody.
Pamiętaj o sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach,
starszych osobach oraz niepełnosprawnych.
Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.

W czasie powodzi






Włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby
uzyskać najnowsze informacje o sytuacji. Zazwyczaj radio podaje także informacje
o zagrożeniu i sposobach postępowania.
Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników,
niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce).
W przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajdującym się
pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem
do ich opiekunów.
Jeśli woda szybko się przemieszcza nie chodź po zalanych obszarach.
Postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu.
Po powodzi










Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych.
Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych.
Nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie
przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady.
Sprawdź fundamenty Twojego domu czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń,
a w przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych
i do ubezpieczyciela.
Szybkie wypompowanie wody z piwnic może spowodować uszkodzenie konstrukcji, należy
wypompować ok. 1/3 objętości na dzień.
Sprawdź instalację elektryczną i gazową.
Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób
zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń. Materiał ten przydatny będzie dla firmy
ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie i pomoże udokumentować straty.
W ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi.

