Powódź

WODA - jeden z najgroźniejszych żywiołów, który powoduje największe statystycznie straty
ludzkiego dobytku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że zagrożenie powodzią może
wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także intensywne opady
oraz niewielkie cieki wodne.

PRZYGOTUJ SIĘ DO POWODZI, ZANIM ONA CIEBIE ZASKOCZY !!!

poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym: Pogotowie
przeciwpowodziowe - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu
ostrzegawczego i według prognoz będzie się podnosić. Alarm powodziowy - ogłasza się, gdy
poziom wody zbliża się do stanu alarmowego lub go przekracza, a prognozy przewidują
dalszy jego wzrost.
nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie
zagrożonym zalaniem ze strony pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego,
zorientuj się w urzędzie miejskim czy mieszkasz na terenie zagrożonym
powodziami i czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych
poziomów wody. Pomoże Ci to ocenić ryzyko. Dowiedz się jak zabezpieczyć
miejsce Twojego zamieszkania przed powodzią,
ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo
zrekompensować straty nią spowodowane,
przechowuj polisy ubezpieczeniowe, dokumenty, wartościowe przedmioty w
bezpiecznym miejscu,
naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz
odcinania dopływu gazu,
zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do
zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki,
piasek, folia plastikowa, gwoździe).

PO OGŁOSZENIU STANU POGOTOWIA LUB ALARMU A TAKŻE W CZASIE
POWODZI:

nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i
rozwijającej się sytuacji powodziowej,

stosuj się do zaleceń, przekazywanych przez lokalne władze odnośnie sposobu
postępowania,
przygotuj w części budynku nie narażonej na zalanie zapasy umożliwiające
przetrwanie; w postaci żywności, wody pitnej, apteczki pierwszej pomocy z
podstawowymi lekami, awaryjnego oświetlenia i przenośnego radia z zapasowymi
bateriami, butli gazowej itp.,
napełnij czystą wodą wanny, zlewy i inne możliwe zbiorniki i naczynia, by
zwiększyć zapas wody do celów spożywczych i sanitarnych,
przenieś cenne przedmioty i wyposażenie domu na wyższe kondygnacje budynku,
by zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; zapakuj dokumenty i najcenniejsze części
dobytku,
jeśli jest taka potrzeba lub wydane zostało zalecenie, odetnij dopływ energii
elektrycznej i gazu do budynku,
rozdzielcze urządzenia elektryczne i zawory gazowe zabezpiecz folią plastikową
lub innymi materiałami przed zanieczyszczeniem,
w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone
obszary. Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji,
przebywając wewnątrz budynku ulokuj się na najwyższej kondygnacji, w pobliżu
zgromadzonych zapasów i dobytku,
przeznaczonego do zabrania w razie ewakuacji. Do zabezpieczenia domu
wykorzystaj worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji
wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie
popłynęły,
nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych mogą być skażone,
nie chodź po obszarach zalanych wodą, jeśli woda przemieszcza się szybko. Fala
powodziowa o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego
człowieka,
jeśli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.
Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego,
w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny,
zachowaj trzeźwość umysłu to połowa sukcesu,
jeśli jest spodziewana duża powódź, dopuść swobodny wlew wód powodziowych
do piwnicy Twojego domu, lub sam napełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten
sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających
wód powodziowych.
Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są
potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do
znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o
tym, gdzie możesz być potrzebny, znajdziesz w lokalnym komitecie
przeciwpowodziowym.
W czasie wystąpienia zagrożenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział
Poznań (bezpłatnie) udostępnia dane meteorologiczne na stronie internetowej
www.imgw.katowice.pl

PO POWODZI:

słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu, dopóki nie
będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne,
jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być
skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami
chorobotwórczymi itp. Mogą być także pod napięciem z uszkodzonych linii
energetycznych lub podziemnych,
bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być
osłabione i nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu (ciągnika), czy innego
pojazdu,
po powrocie do domu dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan
fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie
grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych. W
razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa przy włączaniu zasilania
skorzystaj z pomocy fachowca,
przed korzystaniem z instalacji wodno - kanalizacyjnej sprawdź całość rur
wodociągowych i funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków
sprawdź stan techniczny i sprawność zbiorników sanitarnych i szamb, by uniknąć
niebezpieczeństwa zakażeń i zatruć,
do wypompowywania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie
niższy niż w zalanej piwnicy i nie ma pęknięć, osiadania lub odchyleń od pionu
ścian budynku,
zalane piwnice odpompowuj stopniowo, nie więcej niż kilka cm na godzinę oraz 1/3
pierwotnego poziomu wody dziennie, by uniknąć uszkodzenia struktury
fundamentów,
jeśli jest to możliwe, uruchom ogrzewanie budynku lub skorzystaj z przenośnych
urządzeń grzewczych,
by uniknąć rozwoju grzybów i pleśni, ściany i sufity odkaź za pomocą mleka
wapiennego z wapna palonego oraz pomaluj farbami z wapna palonego,
zalane przez powódź studnie, ujęcia wody, ustępy, łazienki oraz urządzenia
sanitarne oczyść, wysusz i odkaź za pomocą wapna chlorowanego, by uniknąć
zakażeń chorobami zakaźnymi,
wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową. Usuń także padłe w
wyniku powodzi zwierzęta (w tym celu skontaktuj się z urzędem gminy),
wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz do mycia
zębów gotuj przed użyciem,
poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych,
nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na
Twoim terenie,
mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba
zdezynfekować.

