Tisztelt Lakosság!
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság értesítése alapján felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy az elkövetkező 24-36 órában, térségünkben heves zivatarok, jégeső és erős széllökések
várhatók.
Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ezen értesítés figyelembe vételével ne szervezzenek
kinti munkálatokat, rendezvényeket.
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Figyelem!
Kérem, hogy az alábbi biztonsági és óvintézkedéseket tartsa be!
Az alábbi biztonsági intézkedéseket érdemes betartani zivatar esetén, ha házon belül
van:
Ne tusoljon, illetve fürödjön. A vízvezeték-hálózat és a fürdőszoba-berendezések
vezetik az elektromosságot.
Ne használjon vezetékes telefont. A vezeték nélküli telefonok biztonságosak.
Húzza ki az elektromos berendezések dugaszait és kapcsolja ki a légkondicionálót. A
villámlás miatti áramingadozások súlyos károkat okozhatnak.
Óvintézkedések az épületen belül:
Az ajtókat, ablakokat zárjuk be.
Ne menjünk ki a szabadba.
Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne
maradjon egyedül.
Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).
Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.
Ha a szabadban van:
Erdőben keressen védelmet alacsonyan fekvő területen, kis fák vastag képződménye
alatt.
Nyílt terepen menjen alacsonyan fekvő helyre, mint pl. szakadék vagy völgy. Ügyeljen
a hirtelen árvízre.
Ne álljon magas, nyílt területen magányosan álló fa alá.
Ne álljon domb tetején, nyílt terepen, parton vagy csónakban a vízen.
Kerülje a különálló pajtákat vagy más, kis épületeket nyílt területen.
Menjen távol nyílt víztől. Ha csónakban van, vagy úszik, menjen a partra és keressen
azonnal menedéket.
Menjen távol mindentől, ami fémes – traktorok, mezőgazdasági berendezések,
motorbicikli, golfkocsi stb.
Maradjon távol drótkerítéstől, ruhaszárító kötéltől, fémcsövektől, sínektől és más
fémpályáktól.
Ha úgy érzi, hogy a haja feláll (ami azt jelzi, hogy villámlás lesz), guggoljon le a földre.
Tegye a kezét a fülére és a fejét a térdei közé. A lehető legkisebb célpontot képezzen és
minimalizálja a kapcsolatot a földdel. Ne feküdjön a földre!

Gumitalpú cipő és gumi felszerelés nem nyújt védelmet a villámlással szemben.
Azonban keménytetejű gépjármű acélkerete fokozott védelmet nyújt, ha Ön nem érint
fémet. Bár megsebesülhet, ha villámlás eléri a kocsiját, sokkal nagyobb biztonságban
van gépjárműn belül, mint kívül.

Hogyan védekezzünk a szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?
Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.
Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).
Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne
okozzanak sérülést.
Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.
A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezet_ építményeket hagyjuk el, mert bentről nem
lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet
eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).
Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött
összefügg_ vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük
komolyan a viharjelzéseket!
Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk
hozzájuk. háziállatokat zárjuk be.
Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található fák meggyengült
ágait vágjuk le.
A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat,
amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos
sérüléseket okozhatnak.
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