ÁRVÍZ
Árvízről akkor beszélünk, ha a folyó vízszintje megemelkedik, kilép a medréből és elönti a
környező településeket. A magyarországi folyók többségére az évenkénti kétszeri áradási periódus
a jellemző, a tél végi hóolvadásból származó és a kora nyári csapadékos időjárást követő árvíz.
Természetesen árvíz az év során bármikor kialakulhat, melynek legfontosabb tényezője a
csapadékosság.
Az árvízvédekezés műszaki feladata: Az áradó folyók árvizeinek a hullámtérben, a töltések, illetve
magaspartok között történő levezetése és a töltések szükség szerinti erősítése, magasítása,
továbbá az esetleges töltésszakadás következtében a kitört vizek lokalizálása és a folyó medrébe
történő visszavezetése.
Árvízi katasztrófa esetén a lakosság védelme érdekében szükség lehet a távolsági védelem
(kimenekítés, kitelepítés, valamint az ebből adódó elhelyezés, majd a visszatelepítés)
alkalmazására.
Kimenekítésről akkor beszélünk, ha kevés idő áll rendelkezésre a terület elhagyásához. A
veszélyeztetett területet gyorsan, de szervezetten kell elhagyni és csak a legszükségesebbeket
vihetjük magunkkal.
Kitelepítés esetén elegendő idő áll rendelkezésre a hatóságok által meghatározottak
végrehajtására.
Magatartási szabályok árvízveszély esetén
•
•
•
•
•
•

Kísérje figyelemmel a rádió és TV hírközléseit!
Figyelje a hatóságok hangosbemondón közölt tájékoztatásait, győződjön meg arról, hogy
a szomszédjai is hallották-e a közleményeket!
Telefonját csak segélykérési céllal használja!
Ha elrendelték a kitelepítést, ne mondjon ellent, kövesse az utasításokat!
Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
Bízzon azokban, akik felkészültek a védelemre, és önért is vállalják a veszélyt!

Magatartási szabályok kitelepítés elrendelése esetén
•
•
•
•
•
•

A kitelepítés elrendelését követően mielőbb térjen haza és családtagjaival készüljön fel a
kitelepítés végrehajtására!
Tartsa be a kitelepítést irányító szerv utasításait!
Hátizsákba, vagy válltáskába készítse össze a kitelepítési csomagot (személyenként max.:
20 kg)!
Csoportosan közlekedjék, hogy segíthessenek egymáson!
A gyülekezési helyen várja meg a további utasításokat!
Ha a családban mozgásképtelen személy van és elszállításáról nem tud gondoskodni,
akkor egy családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg az elszállításuk központilag
megtörténik!

További fontos tudnivalók
•
•
•
•
•
•

Ha a veszélyhelyzet bekövetkezésekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, akkor őket a
nevelők kísérik el a gyülekezési helyre.
Mindenkinek el kell döntenie, hogy a hatóságok által kijelölt, vagy saját maga által
meghatározott befogadási helyre megy. (pl. rokonokhoz, barátokhoz, stb.)
Ha önállóan, saját gépjárművel hagyja el a települést, akkor azt a kijelölt útvonalon kell
megtennie és a gyülekezési helyen okvetlenül be kell jelenteni.
A veszélyeztetett terület elhagyását a gyülekezési helyről a hatóság központilag irányítja és
a szállítás tömegközlekedési eszközökkel történik.
Gyermekekre, idősekre és betegekre megkülönböztetett figyelmet kell szentelni.
Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátramaradt
ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervek
végzik.

Lakásból való távozáskor
•
•
•

a közművek (víz, gáz, villany) főkapcsolóit el kell zárni;
az ablakokat be kell csukni, a redőnyöket le kell ereszteni;
a lakásajtót kulcsra kell zárni.

Mit vigyünk magunkkal?
•
•
•
•
•
•
•
•

személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya;
két-három napi élelmiszer (konzerv, nem romlandó élelmiszer),
egy liter ivóvíz, tea, üdítő (az élelmiszereket úgy célszerű összeválogatni, hogy a napi
kalória érték a 3000-3600 kalória tápértéket elérje);
az évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat, fehérnemű;
tisztálkodási eszközök;
rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök;
takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac);
ha van, hordozható rádió

Fontos, hogy az összeállított csomag könnyen szállítható legyen, nem haladhatja meg a 20 kg-ot.
A csomagon fel kell tüntetni a nevet, címet, a gyermek ruházatra lehetőleg fel kell írni, vagy varrni
a nevét, születési évét. Mellékelni kell az esetleges gyógyszerérzékenységről szóló iratot.
Tartózkodni kell a mindennapi élethez nem szükséges tárgyak, eszközök becsomagolásától.
Tudnivalók a visszatelepítésről
A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a
megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata. Akiket szervezett formában
telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt
feltétlenül jelezze lakhelyén.
•
•
•

A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.
Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.
Ha a házán, lakásán repedéseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát
illetően.

•
•
•
•
•
•

Romosodás esetén a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mivel a munkálatok
újabb omlást idézhetnek elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek
segítségét.
Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A
szakemberek begyűjtik azokat.
A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.
Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt
vizsgáltassa meg szakemberekkel.
A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.
Az ásott és fúrtkút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak
fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.

