GDY JU˚ WIESZ, ˚E POWÓDè CI¢ NIE OMINIE
1 Przygotuj si´ do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi – przygotuj worki z piaskiem.
2 Zadbaj o zwierz´ta – znajdê dla nich bezpieczne miejsce, pami´taj by w chwili nadejÊcia powodzi nie by∏y
uwiàzane i mog∏y same ratowaç swoje ˝ycie.

3 Kiedy pojawi si´ nag∏e zagro˝enie powodziowe, wy∏àcz g∏ówne zasilanie elektryczne i dop∏yw gazu.
4 Zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, przenoszàc je na wy˝sze pi´tra domu. Zabezpiecz dokumenty osobiste
Twoje i Twojej rodziny, przywià˝ przedmioty i urzàdzenia do stabilnych elementów, aby nie pop∏yn´∏y.

5 Usuƒ z terenu posesji pojazdy i przemieÊç je w bezpieczne miejsce.
6 Usuƒ z najbli˝szego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i Êrodki owadobójcze.
7 Przygotuj si´ do ewentualnej ewakuacji. By by∏a ona skuteczna, musisz zaplanowaç kilka miejsc i dróg
ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartoÊciowych przedmiotów w bezpieczne miejsce. Pami´taj:
osoby doros∏e nie powinny braç wi´cej ni˝ 50 kg baga˝u.

GDY WODA USTÑPI
1 Jak najd∏u˝ej pozostaƒ poza zasi´giem wód powodziowych.
2 Nie wracaj do zalanego wczeÊniej domu do czasu, gdy nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wod´ pitnà,
usprawniony system kanalizacji oraz usuni´te odpady.

3 S∏uchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych.
4 Upewnij si´, ˝e budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdê tak˝e stan przewodów elektrycznych i gazowych.
5 Otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyç budynek. Meble odsuƒ od Êcian na co najmniej 20 cm
i podnieÊ minimum 5 cm od pod∏ogi. Uruchom ogrzewanie budynku.

6 JeÊli to mo˝liwe, przed przystàpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu, zrób fotografi´ bàdê
zapis wideo. Zdj´cia te b´dà dowodem dla firmy ubezpieczeniowej. Pomo˝e Ci to udokumentowaç straty.
WielkoÊç strat powodziowych zg∏oÊ niezw∏ocznie w firmie ubezpieczeniowej.

8 Na wypadek nadejÊcia katastrofy miej pod r´kà przygotowane rzeczy: latarki z zapasowymi bateriami,
przenoÊne radio z zapasowymi bateriami, telefon komórkowy bàdê bezprzewodowy, apteczk´ pierwszej
pomocy i niezb´dne leki u˝ywane przez domowników, niezb´dny zapas jedzenia i wody, ciep∏e ubrania,
Êpiwory i koce.

W CZASIE POWODZI
1 W∏àcz w radiu na bateri´ lokalnà stacj´. Zazwyczaj radio podaje informacje o zagro˝eniu i sposobach
post´powania. Kieruj si´ tymi radami.

2 W przypadku niebezpieczeƒstwa natychmiast przemieÊç si´ na wy˝ej po∏o˝one tereny.
3 OpuÊç swój dom, jeÊli tak poradzà Ci lokalne w∏adze. JeÊli nie pos∏uchasz, mo˝e to zagroziç
Tobie i Twojej rodzinie.

4 Dzieciom znajdujàcym si´ pod Twojà opiekà przypnij do ubrania karteczk´ z ich imieniem i nazwiskiem
oraz kontaktem do ich opiekunów.

5 JeÊli czas pozwoli, zostaw wiadomoÊç dla innych z informacjà dokàd i kiedy wyjecha∏eÊ.
JeÊli posiadasz skrzynk´ na listy, to zostaw wiadomoÊç w∏aÊnie tam.

6 JeÊli musia∏eÊ opuÊciç swój dom, zarejestruj si´ w punkcie ewidencyjnym.

7 Pomó˝ likwidowaç skutki powodzi.
8 Zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jednym z najbardziej skutecznych Êrodków dezynfekujàcych
jest podchloryn sodu zawarty w zag´szczonym p∏ynie czyszczàco-dezynfekujàcym Domestos.
P∏ynem tym nale˝y umyç pod∏ogi i wszystkie przedmioty znajdujàce si´ w domu, a tak˝e zdezynfekowaç rury.
Pami´taj, by przed ka˝dym u˝yciem produktu dezynfekujàcego uwa˝nie przeczytaç jego etykiet´.

9 Zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeÊli przechowujesz w nich ˝ywnoÊç,
przygotowujesz posi∏ki lub je˝eli przebywajà w nich dzieci).

10 Koniecznie przestrzegaj zasad higieny chroniàcych przed zaka˝eniem:
zawsze gotuj wod´ do picia, mycia naczyƒ, p∏ukania owoców i warzyw jedzonych na surowo,
a tak˝e wod´ do mycia z´bów,
surowe produkty pochodzenia zwierz´cego oraz warzywa traktuj jako zaka˝one i nie dopuszczaj
do zetkni´cia ich z produktami gotowymi do spo˝ycia,
wychodzàc z toalety myj dok∏adnie r´ce wodà z myd∏em – pami´taj o tym przed ka˝dym przygotowaniem
posi∏ku oraz przed jedzeniem,
dbaj o czystoÊç urzàdzeƒ sanitarnych, a zw∏aszcza toalet – cz´sto je dezynfekuj i czyÊç odpowiednimi
Êrodkami np. zag´szczonym p∏ynem czyszczàco-dezynfekujàcym Domestos.

W ten sposób ∏atwiej odnajdzie Ci´ rodzina.

TELEFONY ALARMOWE

7 JeÊli poruszasz si´ w∏asnym samochodem i ugrz´êniesz na zalanym obszarze, szybko opuÊç pojazd.
Najlepiej jedê tylko drogami wyznaczonymi przez w∏adze.

8 JeÊli nie zdà˝y∏eÊ uratowaç zwierzàt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeƒ.
9 W czasie powodzi od∏àcz urzàdzenia elektryczne, sieç gazowà i wodociàgowà.
10 W miar´ mo˝liwoÊci zgromadê wod´ pitnà na wy˝szych pi´trach domu.
11 Nie u˝ywaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej.
12
13
14
15

Je˝eli woda szybko si´ przemieszcza, nie chodê po zalanych obszarach.
Je˝eli musisz przejÊç przez zalany obszar, u˝yj tyczki do badania gruntu przed sobà.
Do przejÊcia wybieraj miejsca bez pràdu powodziowego.
Zg∏oÊ si´ ochotniczo do pomocy w walce z powodzià. Do tego celu nie sà potrzebne specjalne kwalifikacje.

16 Nie panikuj, bàdê rozsàdny, zachowaj trzeêwoÊç umys∏u – to po∏owa sukcesu.

STRA˚
PO˚ARNA

POLICJA

POGOTOWIE
RATUNKOWE

998

997

999

NUMER Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

112

