Kako ravnati ob poplavi
A. Ukrepi pred poplavo










Imejte pripravljen prenosni radio, žepno svetilko in rezervne baterije.
Če prebivate v predelu, kjer so možne poplave in nanje kažejo tudi razmere (dolgotrajno
deževje, neurje, močna odjuga), vključite radijski sprejemnik in spremljajte poročila
hidrometeorološke službe in navodila pristojnih štabov Civilne zaščite.
Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge
dragocenosti v višje prostore zgradb.
Napolnite posode s pitno vodo, saj obstaja možnost motene preskrbe z vodo.
Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.
Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo, pospravite
dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.
Če je vaš dom na območju, kjer lahko poplavna voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno
evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa,
vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke) in umaknite ali pa
vsaj odvežite oziroma spustite živino in se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže
voda.
Preden zapustite dom, izklopite elektriko, plin in vodovod.

B. Ukrepi med poplavo








Če se vam ni uspelo umakniti in ste ostali na poplavljenem območju, se umaknite v višje
predele stavbe in kličite na pomoč, ponoči pa si pomagajte s primernimi svetili, da vas bodo
reševalci lažje našli. Ob sebi imejte tudi kak predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete
(avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora...).
Izogibajte se območij, ki jih lahko nenadno poplavi.
Ne skušajte prečkati vodnega toka, kjer vam voda sega do kolen.
Ne skušajte z avtomobilom prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti.
Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene.
Spremljajte informacije, ki jih po radiu in televiziji posredujejo pristojne službe in organi.

C. Ukrepi po poplavi





Ne uživajte sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo.
Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna,
predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov.
Ne uporabljajte električne instalacije in aparatov, ki so bili poplavljeni, dokler jih ne pregleda
strokovnjak.
O pretrganju obvestite pristojne službe telefonskega, električnega, vodovodnega ali plinskega
omrežja.

Med poplavo in po njej boste potrebovali: nujne zaloge sveže vode in konzervirane hrane, pribor
za prvo pomoč, zalogo nujnih zdravil, gumijaste škornje ali drugo primerno obutev in gumijaste
rokavice, vodoodporno torbo za obleko in dragocenosti.

