Вашите контакти

Необходими действия
Виж www.flood-info.eu за да се осведомите
повече за наводненията- планиране, подготовка
и защита

Община

Полицейски участък
Направете справка за вида на
застрахователната полица
Електрическа компания
Направете план за евакуация
Застрахователна компания
Подгответе алтернативен план за пребиваване по време
на наводнението
Попълнете посочения списък с контакти

Електротехник

Подгответе набор от инструменти

Доктор

Приберете важните документи и
предмети със сантиментална
стойност на сигурно място

Водопроводчик

Планирайте начин за защита на домашните
любимци
Информирайте се за начините за изключване на
газта и електричеството

Строителна компания

Подготвени
ли сте за
наводне
ние?
преди
по време на
след

Повече информация на
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Проверете дали живеете в рискова от наводнение
зона. Ако да, бъдете подготвени за него.
Направете комплект от най-необходимото и
изгответе план за вашето семейство.

Преди наводнението

˛

˛
˛

˛

˛
˛

˛
˛

Подгответе комплект за най-необходимото, който
да съдържа фенерче, топли и водоустойчиви
дрехи, радио с батерии, гумени ръкавици, гумени
ботуши, комплект първа помощ и лекарствата на
семейството.
Пазете списък с телефоните на спешна помощ,
застрахователната компания и други важни
номера.
уверете се,че знаете от къде се изключват газта и
електричеството.
Определете безопасно място където да отидете по
време на наводнението и където бихте могли да си
оставите колата
Снабдете се с материали за случай на
наводнение, като чувал с пясък, прегради, дъски.
Уверете се, че застраховката ви покрива
наводнение на дома.
Направете списък на ценните вещи за децата ви,
които трябва да вземете, в случай на евакуация.
Изгответе план за помощ на възрастните или на
тези, които не могат да се придвижват
самостоятелно.
Определете си най-ценните вещи и ги преместете
на сигурно място.
Не забравяйте домашните животни. Осигурете и за
тях безопасно място.

След наводнението
По време на наводнението
Слушайте инструкциите на властите
Във вашия дом
˛ Преместетеценните вещи и електрическите уреди на
сигурно място. Поставете ги на над наводненото ниво или на
горен етаж.
˛ Навийте одеяла / завивки / завеси и преместете възможно
най-голямо количество мебели на горнияетаж. Ако немогат
да бъдат местени ги отместете от стените за да съхнат побързо впоследствие.
˛ако е възможно премахнете вътрешните врати или ги
оставете отворени.
˛ Поставете торби спясък пред всеки възможен отвор до който
водата би могладаима достъп.
˛ Изключетегазта и електричеството, готварскитепечки,
миялнята машина, пералнята и др..
Уверете се че сте в безопасност.
˛ Не преминавайте и шофирайте през водата – 15 см бързо
течаща вода могат да би повалят, 5 см вода са достатъчни да
наводнят колата ви.
˛ Внимавайтезаневидими опасности, като отворен капак на
канал и др..
˛ Избягвайте контакт с водата. Възможно
е да е замърсена с отпадни води.
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Слушайте медиите.
Следвайте инстр укциите на властите.
Вземете набора за спешна помощ с вас.
Сложете знак на прозореца си.
З атворете вр атите и прозорците.
Използвайте препоръчания маршрут.
Представете се на пунктовете за регистрация
Свържете се с аварийните екипи ако се нуждаете от помощ или
имате специални нужди.

В случай на евакуация
Не се нанасяйте отново в дома си докато не се почисти,
дезинфекцира и изсъхне. За да имате снабдяване с газ,
електричество или гориво то инсталацията трябва
предварително да е проверена преди дабъде използвана..
Винаги взимайте следните предпазни мерки:
˛ Внимавайте и бъдете изключително
пр едпазливи когато се движите из
сгр адата.
˛ З апомнете коя вода би могла да е замърсена.
˛ измивайте ръцете си с дезифектант ако са
били в контакт с водата от наводнението
˛ З аснемете щетите с фотоапарат или камера.
˛ Отбележете нивото на водата на стените и
проверете тавана и стените за пукнатите
или подутини, които биха довели до
увр еждане на констр укцията.
˛ Свържете се със застр ахователната
компания.
˛ Не предприемайте действия пр еди
одобр ението на застрахователната компания.

