OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
W związku z ostrzeżeniem otrzymanym z Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Otwocku informujemy, iż od godz. 18.00 dnia 05.12.2013 r. do godz. 10.00
dnia 07.12.2013 r. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru, południowo zachodniego
i zachodniego o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, w porywach 95 km/h.
Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w nocy z czwartku na piątek i w piątek, kiedy to
wiatr może osiągać prędkość do 110 km/h. Od rana dnia 07.12.2013 r. wiatr stopniowo
będzie słabł do średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 80 km/h. Od nocy z
czwartku na piątek występować będą przelotne opady śniegu, a silny i porywisty wiatr
powodował będzie zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Dlatego też uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania w przypadku
wystąpienia powyższego zagrożenia.
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PORYWISTE WIATRY - REALNE ZAGROŻENIE !!!
Obecnie coraz częściej obserwujemy występowanie różnego rodzaju anomalii
pogodowych. Często są one nagłe i nieprzewidywalne. Tak jest np. w przypadku silnych
i porywistych wiatrów. Spowodowane są one ruchami mas powietrza, które ścierając się
wywołują wiatry przybierające postać wichur (wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h)
i huraganów (wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h). Zjawiska te są szalenie
groźne, ponieważ ich siła i natężenie często jest katastrofalna. Przez to powodują
uszkodzenia budynków, zniszczenia w środowisku naturalnym oraz co najważniejsze
zagrażają życiu i zdrowi wielu ludzi. Dlatego też mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców naszego regionu pragniemy przypomnieć o podstawowych sposobach
zabezpieczenia się przed ich ewentualnymi skutkami. Oto kilka wskazówek, które pozwolą
Państwu zminimalizować straty spowodowane występowaniem bardzo silnych, porywistych
wiatrów.
Przed nadejściem silnych wiatrów:
1. Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe
i telewizyjne.
2. Sprawdź, czy poszycie na dachu Twojego domu jest solidnie przymocowane. Jeżeli masz
wątpliwości, masz jeszcze czas na usunięcie stwierdzonych usterek.
3. Gruntownie oceń stan okien. Jeżeli uznasz to za konieczne - odpowiednio je zabezpiecz.
4. Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby spowodować szkody w przypadku porwania
ich przez wiatr.
5. Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują.
6. Upewnij się, czy Twoje radio i latarka działają jak należy. Miej zapas baterii.

7. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.
8. Zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny.
9.Upewnij się, czy Twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

W czasie silnych wiatrów:
1. Zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie zbliżaj
się do okien i oszklonych drzwi.
2. Jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie.
Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami.
Nie spaceruj też pod balkonami spadające doniczki, kwietniki lub też szyby okienne mogą
Cię dotkliwie poranić.
3. W razie konieczności wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to niebezpieczeństwo
powstania pożaru.
4.Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj w nich przekazywanych
zasad

zachowania

się.

Po przejściu silnych wiatrów:
1. Zorganizuj pomoc dla poszkodowanych.
2. Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu.
3. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj
zerwanych przewodów.
4. Uważaj na rozbite szkło - możesz się pokaleczyć.
5. Wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia. Mogą się przydać.
6. Skontaktuj się ze swoim zakładem pracy - możesz być potrzebny.
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