ČO ROBIŤ PRI OHROZENÍ POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
Preventívne opatrenia, ktoré musia dodržiavať občania
 Nebudovať provizórne premostenia na tokoch, ktorých výstavba nie je v súlade so
stavebným zákonom,
 Nebudovať provizórne stavby na brehoch tokov a v ich tesnej blízkosti /kôlne, prístrešky/
 Dbať na riadnu údržbu a statickú bezpečnosť stavieb už umiestnených na pobrežných
pozemkoch,
 Neukladať do koryta toku ani do jeho tesnej blízkosti odpad akéhokoľvek druhu,
 Nevytvárať na brehu tokov skládky materiálov /drevo, seno, slama/, ktoré by bol zdrojom
upchatia mostov,
 Nevykonávať nepovolený výrub stromov v pobrežných porastoch,
 Nevysádzať dreviny bez súhlasu správcu toku v blízkosti vodných tokov,
 Zabrániť správnymi agrotechnickými postupmi erózii pôdy /orba po vrstevnici/,
 Odstrániť vo vlastnom záujme, v čase nebezpečenstva vzniku povodne zo suterénov domov
elektrospotrebiče,
 Elektromotory, veci a zariadenia, ktoré by vodou mohli byť zničené alebo znehodnotené
/do vyšších poschodí/.
Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi
zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.
Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami
 Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho
poschodia,
 Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 Pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 Pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
Čo robiť v prípade ohrozenia vodou








Pripravte si evakuačnú batožinu, upozornite susedov vo svojom okolí,
Pomôcť starším a chorým občanom,
Vypnúť elektrické a plynové spotrebiče,
Pripraviť si evakuačnú batožinu,
Uzatvoriť okná a zamknúť byt,
Dostaviť sa do evakuačného zberného miesta alebo evakuačného strediska,
Sledovať hlásenia rozhlasových mobilných informačných prostriedkov na motorových
vozidlách,
 Riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie mesta, policajných hliadok a poriadkových
jednotiek civilnej ochrany,

Zásady správania sa v období povodní a záplav






Opustite ohrozený priestor,
Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru,
Rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude
zaplavené vodou,
 Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy,
Zásady správania sa po povodniach a záplavách
 Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody
energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych
plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika,
 Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škody.

