Powódź – co robić?
O czym trzeba pamiętać w czasie zagrożenia powodzią:
– nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
– nie przejeżdżaj przez wały przeciwpowodziowe;
– nie uprawiaj gruntu w odległości mniejszej niż 3 metry od wału przeciwpowodziowego;
– nie uszkadzaj umocnień przeciwpowodziowych;
– nie sadź drzew na wałach przeciwpowodziowych;
– nie stawiaj budynków, nie kop rowów, dołów, studni, itp. w odległości mniejszej niż 50
metrów od wałów przeciwpowodziowych.
- sprawdź drożność rowów i przepustów przy swoich działkach
- usuń zastawki piętrzące wodę na rowach
- nie usypuj wałów z ziemi na poboczach dróg publicznych
- nie kieruj wody na grunty sąsiada
- nie uprawiaj pola do pasa jezdni, skarpy rowu – pozostaw pas zieleni

Przed powodzią:
– ubezpiecz siebie i swój dobytek;
– upewnij się, że członkowie twojej rodziny wiedzą co robić w czasie powodzi;
– naucz swoje dzieci, kiedy mają dzwonić pod dane numery ratunkowe;
– zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (przeważnie jest to:
dźwięk syreny, gong, dźwięk dzwonów kościelnych);
– jeśli możesz - odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych,
rodziny ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią łączności np.
przez krewnych, znajomych itp.
- naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu, wody
- dbaj o to, by twój telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany
- przygotuj w łatwo dostępnym miejscu dowody tożsamości (również akty urodzenia),
kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i
posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej, polisy ubezpieczeniowe

- miej włączone radio bateryjne na częstotliwości lokalnej stacji w celu wysłuchania
komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania
- jeśli masz sprzęt pływający - utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.), używaj go
wyłącznie podczas zagrożenia życia - prąd wody może porwać sprzęt wraz z osobami

Zapamiętaj lub zapisz sobie ważne numery telefonów:
Numer alarmowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne – 991
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Igołomi – Wawrzeńczycach - (12) 287–40–03,
287–40–07, 287–41-39
WYPOSAŻENIE RATUNKOWE
Na wypadek kataklizmu miej w domu odpowiednie wyposażenie; rzeczy te powinny
wystarczyć Tobie i Twojej rodzinie na trzy dni. W małym plecaku lub czymś podobnym
trzymaj zestaw ratunkowy – rzeczy najbardziej potrzebne na wypadek ewakuacji. Nie
zapomnij o:
• woda – około 4 litry na osobę dziennie (najlepiej byłoby zapewnić tygodniowy zapas)
• urządzenia do uzdatniania (oczyszczania) wody
• apteczka i poradnik pierwszej pomocy
• trwała żywność – konserwy mięsne, płatki śniadaniowe, zupy w proszku, kasza itp.
• artykuły dla dzieci
• otwieracz do puszek (ręczny)
• dezynfekujące ręczniki lub żel do rąk
• koc lub śpiwór – po jednym na osobę
• przenośne radio lub telewizor + zapasowe baterie
• latarka + zapasowe baterie
• podstawowe lekarstwa
• zapasowa para okularów
• zapasowe klucze do domu i samochodu
• artykuły dla zwierząt – żywność, woda, smycz
• gotówka + drobne pieniądze
• zmiana ubrań odpowiednia do pory roku, mocne buty, płaszcz przeciwdeszczowy

Gdy wiesz, że powódź cię nie ominie:
– przygotuj worki z piaskiem;
– zadbaj o bezpieczne schronienie lub dogodną drogę ucieczki dla swoich zwierząt;

– wyłącz zasilanie elektryczne i dopływ gazu;
– zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, np. przenosząc je na wyższe piętra budynku;
– usuń ze swojej posesji wszystkie pojazdy, przemieszczając je w bezpieczne miejsce;
– usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak, np. środki
owadobójcze;
- zgromadź w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności, wody i przygotuj odpowiednią
odzież (zestaw powinien wystarczyć na 3 dni)
– przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; obmyśl dostępne drogi ucieczki, bezpieczną formę
przemieszczenia swojej rodziny, wybierz najpotrzebniejsze rzeczy, jakie ze sobą zabierzesz
(pamiętaj, że dorosłe osoby nie powinny mieć przy sobie więcej, niż 50 kilogramów bagażu).

W czasie powodzi:
– włącz radio, a w nim lokalną stację, aby dowiedzieć się cennych informacji na temat
dalszego postępowania, powstałych zniszczeń, działań służb ratowniczych, itd.;
– w razie niebezpieczeństwa przenieś się na wyżej położone tereny;
- przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Pamiętaj że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie
nie więcej niż 50 kg bagażu
– jeżeli lokalne władze każą mieszkańcom opuścić swoje domy i jak najszybciej ewakuować
się z miejsca zagrożenia, zrób to;
– daj swoim dzieciom kartki z ich imionami i nazwiskami oraz adresem kontaktowym do ich
opiekunów;
- miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników,
niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadź je w
górnych partiach domu, mieszkania)
– jeżeli to możliwe, zostaw w miejscu zamieszkania informacje o tym, gdzie i kiedy
wyjechałeś;
- jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go pod ręką
– w razie opuszczenia swojego domu, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym;
– jeżeli opuszczasz miejsce zamieszkania własnym środkiem transportu, jedź drogami
wyznaczonymi przez lokalne władze, jeżeli natomiast ugrzęźniesz na zalanym obszarze,
szybko opuść pojazd;
– zadbaj o swoje zwierzęta; wypuść je z klatek, zamkniętych pomieszczeń, itp., aby miały
szansę na przeżycie;
– w czasie powodzi odłącz zasilanie elektryczne, sieć gazową i wodociągową;
– w miarę możliwości zaopatrz się w zapas wody pitnej i przenieś ją na wyższe piętra
budynku;
– nie pij wody ze studni i wody gruntowej;
– jeżeli widzisz, że nurt wody jest silny, nie chodź po zalanych obszarach;
– jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, używaj, np. tyczki, aby sprawdzić grunt przed
sobą;
– jeżeli jesteś w stanie, zgłoś się do odpowiednich służb, aby pomóc im w walce z powodzią;
- postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu
- staraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym
- wiele osób ginie idąc lub jadąc po drogach i mostach przykrytych wezbranymi wodami.
Nawet jeśli woda wygląda, jakby miała tylko kilka centymetrów głębokości, w rzeczywistości
może być znacznie głębsza i porywista. Wystarczy około pół metra wody, aby porwać
samochód, około piętnaście centymetrów rwącej wody zetnie z nóg każdego!
- jeśli woda się podnosi lub jest wysoka nigdy nie należy pozwalać dzieciom bawić się w
pobliżu strumyków lub kanalizacji burzowej. Co roku w wyniku porwania przez falę ludzie
giną lub odnoszą obrażenia na ciele. Najczęstszymi ofiarami są dzieci

- jeśli zbliżasz się do zatopionej drogi, zawróć i jedź inną drogą. To, że pojazdy przed tobą
przejechały przez wysoką wodę nie oznacza wcale, że i Ty będziesz mieć tyle szczęścia
- jeśli samochód utknie, natychmiast z niego wysiądź i idź na tereny leżące wyżej. Wiele ofiar
śmiertelnych to kierowcy, którzy próbowali uruchomić swoje samochody.

Uwaga !!! Zostałeś w gospodarstwie – potrzebujesz pomocy.
Wywieś flagę lub kawałek materiału lub machaj nim o
następujących kolorach.
BIAŁA - potrzeba ewakuacji
CZERWONA - potrzeba żywności i wody
NIEBIESKA - potrzeba pomocy medycznej
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słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych
jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych
nie wracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie
przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte
odpady
sprawdź fundamenty Twego domu czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń, a w
przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do
ubezpieczyciela
upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem - sprawdź ściany, podłogi, okna i drzwi,
uważaj na poluzowane tynki i sufity. Budynki, które znalazły się w zasięgu zalania
(nie tylko przy głównym nurcie), po ustąpieniu wód mogą zachowywać się
niestabilnie
sprawdź instalację elektryczną i gazową
jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie
działania musisz podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Szybkie zgłoszenie pozwoli
zaplanować likwidację szkód. Powodzianie mogą wtedy liczyć na zaliczki, które
pozwolą im na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zniszczonych
budynków.
jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu
zrób zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń. Materiał ten przydatny będzie dla
firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże
udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie
ubezpieczycielowi

