Felhívás - Országos Meteorológiai Szolgálat

IZSÃ•K VÃ•ROS LAKOSSÃ•GÃ•NAK TÃ•JÃ‰KOZTATÃ•SA
<br>
<br>Az OrszÃ¡gos MeteorolÃ³giai SzolgÃ¡lat figyelmeztetÃ©st adott ki 2017. 02. 01.
Ã©jfÃ©lig jelentÅ‘s mennyisÃ©gÅ± Ã³nos esÅ‘ vonatkozÃ¡sban BÃ¡cs-Kiskun megyÃ©re.
<br>
<br>VÃ¡rhatÃ³ kÃ¶vetkezmÃ©nyek: A jÃ©grÃ©teg kialakulÃ¡sa miatt fennakadÃ¡sok
lehetnek a (kÃ¶zÃºti, vasÃºti, lÃ©gi) kÃ¶zlekedÃ©sben.
<br>

<br>•A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvetõ élelmiszerellátás, az
egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
<br>•Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt
átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
<br>•Tartós és intenzív ónos esõ idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is
letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.
<br>
<br>Magatartási szabályok: Folyamatosan figyelje a híradásokat!
<br>•Készítsen elõ sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket, a
mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.
<br>•Halmozzon fel tartalékokat vízbõl, nem romlandó élelmiszerekbõl, gyógyszerekbõl.
<br>•Szerezzen be hordozható alternatív fûtõtestet és tûzhelyet, halmozzon fel tartalékokat
tüzelõanyagból, készítsen elõ meleg ruhákat! Ne végezzen megerõltetõ fizikai és kockázatos
tevékenységet, hiszen egy esetleges baleset kockázata miatt! Ne mozduljon ki, hacsak nem
muszáj! Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, fõleg egyedül!

<br>
<br>Otthonunkban: Átmeneti áram,- ill. energia kimaradás esetére: hagyományos
tüzelõberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a
tûzmegelõzésre, füstelvezetésre.
<br>•Azokat a PB gázzal üzemelõ fûtõkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve,
vagy az égéstermékek szabadba történõ kivezetése más módon nem megoldott, soha ne
üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne
hagyja nyitva a fûtõkészülék elzárócsapját!
<br>•Tartson üzemképes állapotban egy elemrõl mûködtethetõ rádiót, és tartalék elemeket.
Tároljon otthonában elegendõ élelmiszert az egész család számára.
<br>•Legyenek otthon alapvetõ gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemõ van a családban,
számára tápszerek!
Utazáshoz: Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérõ társsal tegye, öltözzön
rétegesen, felsõruházata lehetõleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
<br>•A gépjármûve megfelelõ mûszaki állapotban legyen és álljon rendelkezésére hólánc,
tartalék üzemanyag, lapát vagy ásó, homok, meleg takaró, elektromos kézilámpa, meleg ital,
élelmiszer.
<br>•Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat. Öltözetét úgy állítsa össze,
hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
<br>•Ha a motor járatásával fûtheti az utasteret, ne felejtsen el tíz-tizenöt percenként
szellõztetni.
<br>•Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából!
<br>
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