VÍZKÁROK, RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS
Helyi vízkárok kialakulásával kell számolni, ha csapadékból, vagy hóolvadásból keletkező kis
vízfolyásokban lefolyó vizek (iszap, törmelék uszadék) mély fekvésű területeket elárasztva
károsítják a települések belterületét, a mezőgazdasági területeket és az építményeket.
A sík- és dombvidéki települések belterületének egyharmadát sújthatják a helyi vízkárok, köztük
sűrűn lakott városi lakónegyedeket is. A beépített, járdákkal, utakkal borított területen az esővíz
nem tud a földbe szivárogni, mint a külterületeken. Az évente akár többször is előforduló
felhőszakadások meghaladják a csatornák, vízelvezető árkok és átemelő szivattyúk kapacitását.
Kerteket, pincéket önthet el a víz, de olykor a mélyebben fekvő városrészek, úthálózatok válnak
veszélyeztetetté.
A jelenség nem előzhető meg, kialakulásának befolyásolására nincs lehetőség, de a károk
csökkentésére az alábbi megelőző intézkedéseket meg kell tenni.
1. vízelvezető árkok, átereszek karbantartása, rendszeres tisztítása
2. a csapadékvíz elvezetése az épületek tetőzetéről, távoltartása az épületek falazataitól,
alapjaitól
3. mélylétesítmények bevédése
4. a víz szabad áramlásának biztosítása
Vizek szennyezése
Az iparosodással, a mezőgazdaság vegyszerhasználatával, a rohamos városiasodással egyre több
veszély fenyegeti élővizeinket. Az elégtelen tisztítással, vagy éppen a tisztítás nélkül bevezetett
szennyvizek (ipari, lakossági, mezőgazdasági egyaránt) folyamatosan terhelik a folyókat,
csatornákat, de igen gyakori a mennyiségében, károkozásában rendkívüli szennyezés is. A
leggyakoribb vízszennyezést az olaj és az olajszármazékok okozzák. Az élővizek szennyeződése párosulva kedvezőtlen vízjárási, meteorológiai helyzettel - a vízi élővilág károsodásához vezethet.
A kárelhárítás, a szennyezést okozó feladata és kötelessége.
Pusztító erejű szél előrejelzésekor
• a szabadban lévő tárgyakat rögzítse le, a kertjében gyújtott tüzet oltsa el,
• házi állatait a kritikus időszak végéig tartsa védett helyen,
• tartson otthon a kisebb tetőkárok javításához megfelelő mennyiségű szeget, kézi
szerszámot, a sérült tetőszerkezet miatti beázás megakadályozására fóliát,
• készítse elő szükség világító eszközei /petróleumlámpát, elemlámpát, gyertyát/
Szélvihar kitörésekor
• tartózkodjon védett helyen /kő, beton vagy téglaépületben/, a nyílászárókat csukja be,
redőnyöket engedje le,
• elektromos berendezéseit kapcsolja le, áramtalanítsa, hagyományos tüzelő berendezéseiben a
tüzet oltsa el,
• amennyiben a vihar és a villámlás a szabadban éri, ne keressen védelmet kiemelkedő épületek,
egyedül álló fák közelében,
• a vihar elmúltával ellenőrizze lakó- és gazdasági épületeit, ha lakóépületében nagyobb károkat
észlel, azokat jelentse a polgármesteri hivatalnál és nyújtson segítséget a károk felméréséhez.
• segítse a bajbajutott szomszédjait,

•

a polgármester felkérésére önkéntesként vegyen részt a veszélyelhárításban, ideiglenes
helyreállításban.

Ha el kell hagynunk lakásunkat, 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.
Rendkívüli havazás bekövetkezésekor:
• Legyen előrelátó, ha a meteorológiai előrejelzések rendkívüli havazás bekövetkezésére
figyelmeztetnek, tartalékoljon otthon pár napra elegendő kenyeret, tejet és más élelmiszert.
• Téli gumival felszerelt gépkocsijával csak akkor induljon útnak, ha feltétlenül szükséges,
járműve kifogástalan műszaki állapotú és hólánccal rendelkezik. Indulás előtt informálódjon
az útviszonyokról.
• Feltankolt járművel induljon útnak. Mobiltelefont, telepes rádiót, zseblámpát, meleg takarókat,
elegendő élelmiszert és ivóvizet, a csomagtartóban lapátot, vontató kötelet, salakot vagy
homokot vigyen magával.
• Ha útközben elakad, ne hagyja el járművét, ha szükséges a 107-es vagy a 105-ös, illetve a 112es telefonszámon kérjen segítséget, közölje tartózkodási helyét és várja meg a kimentésére
érkezőket.
• Ha autóbusszal utazik és a hó fogságába kerül, ne hagyja el a közlekedési eszközt, hívjon
segítséget. Az arra illetékesek gondoskodni fognak kimentéséről, szükség esetén a szomszédos
településen való ideiglenes elszállásolásáról és ellátásáról.
• Ha menet közben valamelyik településen reked, a polgármesteri hivatalnál kérjen segítséget.
• Gyermekeit csak abban az esetben engedje el lakóhelyén kívüli iskolába, ha a tömegközlekedés
zavartalan és oda, illetve visszautazása biztosított.

