SILNY WIATR
Prędkość powyŜej 100 km/h ( >28 m/s)

Bądź przygotowany przed wystąpieniem silnych wiatrów:
a). ustal z wszystkimi domownikami w jaki sposób będziecie się kontaktować ze
sobą
w razie, gdybyście zostali rozdzieleni (np. gdy dorośli są w pracy a dzieci w szkole):
b). naucz dzieci jak i kiedy wzywa się policję lub straŜ poŜarną, oraz które radio jest
nastrojone na odbiór informacji o stanie zagroŜenia;
c). sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne leki i materiały;
d). zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła jak: latarki elektryczne, świece;

Podczas trwania silnych wiatrów
a). zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
• pozamykaj okna, drzwi, włazy dachowe;
• usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagraŜać przechodniom;
• zabezpiecz urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
• uprzątnij z obejścia przedmioty, które porwane przez wiatr mogłyby narobić szkód;
• przygotuj niezbędne rzeczy, które mogą być potrzebne w razie ewakuacji
tj. dokumenty, odzieŜ, Ŝywność, wartościowe rzeczy;
• wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu — ograniczy to niebezpieczeństwo
powstania poŜaru;
b). przebywaj najlepiej na najniŜszych kondygnacjach z dala od oszklonych okien,
sufitów i drzwi;
c). miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego albo program
miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagroŜeniu i sposobach postępowania;
d). nie parkuj pojazdów w pobliŜu drzew, słupów i trakcji elektrycznych, sam teŜ unikaj
tych miejsc.

JeŜeli słuŜby ratownicze zalecają ewakuację:
- wyrusz tak szybko jak to tylko moŜliwe;
- opuszczając mieszkanie wyłącz energię e1ektryczną oraz główny zawór wody
i gazu. Wygaś ogień w piecach i zabezpiecz dom;
- zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury o tym, dokąd się ewakuujesz.

Po ustąpieniu wiatrów:

a). udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom;
b). unikaj 1eŜących lub zwisających przewodów elektrycznych;
c). ostroŜnie wkraczaj do swego domu;
d). sprawdź instalację gazową, e1ektryczną, wodociągową i ściekową w zniszczonym
domu.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
informuj:
-

słuŜby dyŜurne StraŜy PoŜarnej i Policji;

-

pogotowie energetyczne, gazowe, inne.

