BUDETE EVAKUOVANÍ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UZATVORTE hlavné prívody vody, plynu;
VYPNITE elektrické spotrebiče, okrem chladničiek a mrazničiek;
UHASTE otvorený oheň, plynové spotrebiče;
ODPOJTE anténne zvody;
PRIPRAVTE si evakuačnú batožinu;
OVERTE, či sú susedia informovaní o evakuácii;
POZATVÁRAJTE okná dvere;
UZAMKNITE byt, dom;
SLEDUJTE rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete ďalšie informácie;
POMÔŽTE imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietajú
evakuáciu

Evakuačná batožina
Povolená hmotnosť pre:
• dospelých je 25 kg na osobu,
• deti je 15 kg na dieťa,
+ navyše 5 kg príručnej batožiny.
Nezabudnite si so sebou vziať
• osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze;
• lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby;
• základné potraviny a voda na 2-3-dni;
• predmety osobnej hygieny;
• vrecková lampa;
• prikrývka alebo spací vak;
• náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv, nepremokavý plášť;
• ďalšie nevyhnutné osobné veci.
Dodržujte pokyny osôb zabezpečujúcich evakuáciu.

ČO ROBIŤ PRED OHROZENÍM POVODŇAMI ?
• vytipujte si bezpečné miesto neohrozené vodou;
• hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite na vyššie
poschodia;
• pripravte si vrecia s pieskom na zamedzenie prístupu vody k obydliu;
• pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni;
• pripravte osobný automobil na použitie;
• pripravte sa na prípadnú evakuáciu vrátane zvierat;
• upevnite veci ktoré by mohla odniesť voda;
ČO ROBIŤ V OBDOBÍ POVODNE ?
• opustite ohrozený priestor;
• zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesne;

• riaďte sa pokynmi zamestnancov orgánov na ochranu pred povodňami;
• v prípade evakuácie dodržujte pokyny pre evakuáciu;
• v prípade bezprostredného ohrozenia sa premiestnite na vytipované vodou neohrozené
miesto;
• nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy;
• ak nie ste ohrození vodou, snažte sa pomáhať ostatným spoluobčanom.
ČO ROBIŤ PO POVODNI ?
• skontrolujte stav obydlia, stav elektrických rozvodov, plynových rozvodov, rozvody
vody;
• nahláste škody na územne príslušný obecný úrad, ak ste poistení kontaktujte
poisťovňu;
• zlikvidujte uhynuté zvieratá, znehodnotené potraviny a poľnohospodárske plodiny,
riaďte sa pokynmi hygienika.

