BURZE, WICHURY,
HURAGANY !
WICHURY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce
występują coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenia budynków, łamać
i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

HURAGANY- wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują
rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.
Co należy zrobić przed spodziewaną wichurą
• upewnij się czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą
jak postępować w czasie wichury oraz naucz ich jak wyłączać w
domu dopływ gazu, wody, elektryczność,
• opracuj
plan
komunikowania
się
w
czasie
zagrożenia
na okoliczność gdy członkowie rodziny są rozdzieleni np. rodzice w
pracy a dzieci w szkole,
• naucz członków rodziny (dzieci) jak i kiedy wzywa się policję, straż,
pogotowie ratunkowe, gazowe, energetyczne, które radio jest
nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia,
• zabezpiecz swój dom: - zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne
elementy budynku,
• zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
• usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogłyby zagrażać
przechodzącym,
• sprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód,
• zapewnij sobie odpowiednią ilość światła jak: latarki elektryczne,
baterie do latarek i odbiorników radiowych, świece,
• sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne
medykamenty,
• przygotuj rzeczy ,które mogą być przydatne podczas ewakuacji np.:
dokumenty ,wartościowe rzeczy ,żywność,
• nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew ,słupów i trakcji elektrycznych.

Podczas wichury
• włącz radio na częstotliwość radia regionalnego albo rozgłośni
lokalnej w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach
postępowania,
• wyłącz
główny
wyłącznik
prądu
i
gazu
–
ograniczy
to niebezpieczeństwo powstania pożaru,
• schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien, sufitów
i drzwi,
• znajdując się poza domem pozostań tam do momentu ustania
wichury,
• nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami
reklamowymi, drzewami, itp.

Po wichurze
• należy zorganizować pomoc poszkodowanym w czasie wichury,
• jeżeli Twój dom uległ zniszczeniu wkraczaj do niego ostrożnie,
sprawdź wszystkie instalacje,
• unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,
• nie usuwaj drzew, które upadły na linie energetyczne.

