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Co robić przed, w czasie i po wystąpieniu wichury?
WICHURY to wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występujące
coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z
korzeniami oraz paraliżować transport. Występują powodowane najczęściej szybko
przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w
okresie wiosennym i jesiennym.
HURAGANY to wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe
spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.
PRZED NADEJŚCIEM WICHURY:
- słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe
i telewizyjne,
- sprawdź, czy poszycie na dachu jest solidnie przymocowane,
- gruntownie oceń stan okien - jeżeli uznasz to za konieczne, zabezpiecz je
odpowiednio,
- uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód w przypadku
porwania ich przez wiatr,
- pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się
znajdują,
- upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy; miej zapas naładowanych
baterii,
- sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy, zaopatrz się w niezbędne materiały i
leki,
- zaopatrz się w paliwo do samochodu - może być potrzebny,
- upewnij się, czy Twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.
W CZASIE SILNYCH WIATRÓW:
- zachowaj spokój
- nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne,
- jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie
przejdzie,
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- nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i
drzewami,
- nie spaceruj też pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne
mogę Cię dotkliwie poranić,
- wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to możliwość powstania pożaru,
- schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych
okien, sufitów i drzwi,
- słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj w nich
przekazywanych zasad zachowania się,
- jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację:
- wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
- opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, główny zawór wody i gazu
oraz zabezpiecz dom,
- zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
- zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

PO PRZEJŚCIU SILNYCH WIATRÓW:
- zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych,
- uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu,
- nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne, nie
dotykaj zerwanych przewodów,
- jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego
wyposażenia,
- sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym
domu,
- zgłoś się w swoim miejscu pracy - możesz być potrzebny.
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O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
informuj służby dyżurne:
Straż Pożarną: tel. 998 lub 112 albo
Policję: tel. 997 lub 112 albo
Pogotowie Energetyczne: tel. 993
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejską: tel. 41 274 62 48
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