
UWAGA!!! ZAGRO śENIE POWODZIOWE. 

W związku z zagroŜeniem powodziowym przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek powodzi. W tym 
celu: 

• juŜ dzisiaj przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje oraz zabezpiecz parter. 
UŜyj do tego celu worki z piaskiem lub inne materiały; 

• naucz członków rodziny odłączania źródeł energii elektrycznej. Nie dotykaj ich gdy są 
wilgotne lub zanurzone w wodzie. Wyłącz takŜe gaz i wodę; 

• zgromadź w domu niezbędną ilość nie psującej się Ŝywności oraz wodę; 
• wyrzuć Ŝywność, która miał kontakt z wodami powodziowymi; 
• nie uŜywaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych. Mogą być zatrute (skaŜone); 
• myj ręce mydłem, gdy miałeś kontakt z wodami powodziowymi; 
• przenieść na górne kondygnacje miejsca sypialne lub jeśli nie masz takiej moŜliwości, 
śpij u sąsiada; 

• miej włączony bateryjny odbiornik radiowy   z zapasem baterii. Słuchaj regionalnego 
radia („Muzyczne Radio", „Twoje Radio Złote Przeboje"); 

• nie chodź po obszarach zalanych, jeŜeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości 
kilku centymetrów moŜe przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka. JeŜeli musisz 
przekroczyć zalany obszar, uŜyj do badania gruntu tyczki. Na przejścia wybieraj miejsca 
bez prądu powodziowego; 

• dzieciom, osobom z ograniczoną świadomością, niepełnosprawnym ( niesamodzielnym) 
- naleŜy zawiesić kartkę z imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania; 

• zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła - latarki, świece, baterie; 
• jeśli   masz   sprzęt   pływający  -  utrzymuj   go   w   sprawności   (   łodzie,   pontony). 

UŜywaj go wyłącznie podczas zagroŜenia Ŝycia - prąd wody moŜe porwać sprzęt 
pływający wraz z osobami; 

• podczas powodzi dostosuj się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową; 
• po ostrzeŜeniu, Ŝe spodziewana jest duŜa powódź, zapewnij swobodny wlew wód 

powodziowych do piwnic lub sam wypełnij je czystą wodą. Unikniesz w ten sposób 
zagroŜenia   uszkodzenia   fundamentów   domu   przez   ciśnienie   napierających   wód 
powodziowych; 

• wyprowadź lub wywieź inwentarz Ŝywy w bezpieczne miejsce oraz zapewnij mu paszę 
na 2-3 dni; 

• ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie pomoŜe Ci „stanąć na 
nogi"; 

• pamiętaj o wspomaganiu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy 
przy małych dzieciach, starszych i niepełnosprawnych osobach; 

• jeŜeli    zostaniesz   wytypowany   do   pomocy   w   pracach   przeciwpowodziowych 
(np. układania worków z piaskiem) -pomagaj !!! 

• zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu. 

Pamiętaj, jeśli moŜesz - wykonaj część czynności juŜ dzisiaj - później nie zdąŜysz!!! 


