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A tél beköszöntével fel kell készülnünk az időjárás jelentős változására és annak hatásaira, akár a
tartós fagypont alatti hőmérsékletre, akár jelentős mennyiségű hó lehullására. A Győr-MosonSopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság néhány jó tanáccsal szeretné felhívni a lakosság
figyelmét a megelőző óvintézkedésekre.

Általánosságban:
•
•
•

•
•
•

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.
Havas időben az összefagyott hó és jég a tetőkről-csatornákról a járókelőkre eshetnek, a
járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak, A síkosság mellett a hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további veszélyforrásokat jelenthetnek (elbotlás, elesés, stb.). A közlekedés során különös tekintettel legyenek a mind
a gépjárművezetők, mind a gyalogosan közlekedők a havas jeges csúszós útviszonyokra.
A lefagyott tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek emelése esetén), amihez társul a csúszásveszély.
A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok égéshez hasonló sérüléseket okozhatnak.
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.

Jelentős mennyiségű hó lehullása esetén:
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Kövessék nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható időjárásról szóló híradásokat!
Csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, hiszen az időjárási körülmények hirtelen és jelentős mértékben megváltozhatnak! Feleslegesen ne veszélyeztessék saját maguk és a segítségül érkezők testi épségét!
Ha mégis feltétlenül szükséges az elindulás, legyen önöknél meleg ruha, takaró és termoszban forró ital. A gépjárműben legyen elegendő mennyiségű üzemanyag és legyen
bekészítve hólánc, hólapát, jégkaparó, jégoldó.
Akik otthon maradnak, gondoskodjanak több napra elegendő mennyiségű tartós élelmiszer, ivóvíz és gyógyszer biztosításáról!
Készítsenek elő meleg ruhákat!
Áramszünet idejére a hűtőben és fagyasztóban lévő élelmiszereket hideg helyen a szabadban helyezzék el!
Áramszünet idején a vízteres kandalló és cserépkályha vízkeringetéséről gondoskodjon
kiegészítő berendezés alkalmazásával (pl. aggregátor)! Az e célra igénybevett belső égésű motort csak szabadban alkalmazzák!
Vegyes tüzelésű kazánok esetében, amennyiben gázüzemeltetésről áttérnek a másik tüzelési módra, kerüljön elzárásra a megfelelő zárócsap!
A földgázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetére gondoskodjanak egyedi tüzelési berendezésekről (cserépkályha, olajradiátor, kandalló, vaskályha, villanykályha, PB tüzelés)!
Biztosítsanak több napra elegendő mennyiségű tartalék tüzelőanyagot, amely könnyen
hozzáférhető helyen legyen tárolva, közel a bejárathoz!
Legyen előkészítve gyufa vagy öngyújtó, gyertya, elemlámpa (tartalék elemmel)!
Áramszünet idejére készítsenek elő elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket!
Mobiltelefonja legyen üzemképes és feltöltött állapotú!

