LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tudnivalók a rendkívüli téli időjárási körülmények esetén

A közeledő várható téli időjárási körülmények bekövetkezése esetén szeretnénk néhány
gyakorlati tenni és tudnivalót az érdeklődő lakosság számára közzé tenni,
A téli időjárás következményeként:
Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a
(közúti,vasúti,) közlekedésben. A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető
élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
A hófúvások utcákat zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon. Az elakadt
járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat. Az elektromos
áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok
keletkezhetnek az áramszolgáltatásban. A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.
Hogyan tudunk megfelelően felkészülni?
Figyelje az időjárás-jelentést, hogy időben fel tudjon készülni!
Otthonában, rendelkezzen hosszabb időre elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel és
ivóvíztartalékkal,
Gondoljon az áram, gáz kimaradásra, az alternatív fűtési, melegedési lehetőségre, Időben
jelezze, ha különleges egészségügyi ellátási igénye van, vagy lesz (pl. vesekezelés, szülés
előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.)
Semmiképpen ne induljon útnak, ha bizonytalanok az útviszonyok! Átmeneti áram- illetve
energia kimaradás esetére: Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén
különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára
tápszerek.
Utazáshoz,
ha
halaszthatatlan
esetben
mégis
el
kell
indulnia:
Ellenőrizze a jármű műszaki megbízhatóságát, az önmentéshez segédeszközöket (kisebb
hólapát, hólánc, jégkaparó, meleg felsőruházat, vastag kesztyű, takaró, vontatókötél,
elakadásjelző, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem, innivaló, stb.). Járművével teletankolt
állapotban induljon el, így ha elakadt, hosszabb ideig fűthet vagy töltheti fel mobiltelefonját
is. Folyamatosan tájékozódjon az útviszonyokról, hallgassa a helyi rádiókat
Vigyen magával feltöltött mobiltelefont és a segélykérő telefonszámok jegyzékét.
Ha otthonában rekedt:
Hallgassa a rádiót, TV-t és hajtsa végre a kapott utasításokat, segítsen a szomszédainak, a
település vezetőinek a mentésben, kárfelszámolásban. Kérjük fokozottan figyeljen
szomszédaira, a környezetében élő idős vagy egyedülálló emberekre, ismerőseire.

Havas időben a járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak. A hó betakarhatja a
járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ez további veszélyforrást jelent
(elbotlás, elesés, stb.). A közlekedés során különös tekintettel kell lenniük mind a
gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, csúszós
útviszonyokra. Fokozottan ügyeljünk a lakóingatlan és annak utcafronti részének
közlekedésre szolgáló területén a hó és síkosság mentesítés elvégzésére a magunk és mások
testi épsége védelme érdekében.
Ugyanilyen fontos üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt
lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos
tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv) hintéséről, sózásáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti
átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak a hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb
anyagtól való megtisztításáról.
Az önkormányzat a település területén elsődlegesen az alábbi önkormányzati kezelésű
közterületeken végzi el a hó eltakarítási és síktalanítási munkálatokat.
Kéki utcán a buszfordulóig,
Petőfi utcán a Dzsedik presszóig,
Gyár utcán a gyár bejáratáig,
az önkormányzati intézmények környezetében,
a településen lévő buszmegállók

Téli veszélyek - Szabadban tartózkodás során
Ajánlott az időjárásnak megfelelően megválasztott, lehetőleg réteges öltözék viselése.
Tartózkodjon az alkohol fogyasztásától, lehetőleg meleg italok fogyasztása javasolt. A
huzamosabb időn keresztül a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat,
ujjakat, ez élénkíti a vérkeringést, emeli a test hőmérsékletét. A téli sportoknál különös
figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a kijelölt helyen szánkózzunk, korcsolyázzunk,
síeljünk, valamint mindig javasolt a védőfelszerelések (elsősorban fejvédő sisak) használata.
Ha mégis bajba került és segítségre van szüksége:
Elsősorban próbáljon meg helyben segítséget keresni és kérni,
a Polgármesteri Hivatalban 4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2. Tel: 42/352-423,
vagy hívja a közismert segélyhívó telefonszámokat: 104, 105, 107, 112 (Mentők, Tűzoltók,
Rendőrség,Katasztrófavédelem).

