Postępowanie w czasie podtopień i powodzi
Powódź to wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu
brzegowego lub poziomu korony wału przeciwpowodziowego zalewa dolinę rzeczną
powodując straty gospodarcze, zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz dezorganizację
ich normalnego bytowania, a także straty materialne w postaci niszczenia domów,
dróg, upraw, skażenia wody i terenu, itp.
Pamiętaj!
Stan ostrzegawczy Odry na wodowskazie w Połęcku wynosi 310 cm, a stan
alarmowy wynosi 350 cm.

Jeżeli mieszkasz na terenie, który może zostać zalany:
1. Wykonaj odpowiednią izolację fundamentów, ścian i podłóg piwnic, suteren
oraz garaży.
2. Nie umieszczaj na stałe na poziomie piwnic i suteren urządzeń wrażliwych
na działanie wody.
3. Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych,
by służyli jako punkt kontaktowy dla twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej
członkowie znają adresy i telefony do tych osób.
4. Naucz domowników wyłączania głównego zasilania elektrycznego oraz odcięcia
dopływu gazu i wody.
Jeśli niebezpieczeństwo powodzi staje się realne:
1. Korzystaj z informacji podawanych przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
przy wykorzystaniu urzędowej strony internetowej, podawanych przez aplikację
BLISKO oraz portale społecznościowe.
2. Przenieś cenne przedmioty i wyposażenie domu na wyższe kondygnacje,
by zabezpieczyć je przed zniszczeniem.
3. Urządzenia elektryczne, zawory gazowe zabezpiecz przed zanieczyszczeniem
folią plastikową lub innymi materiałami.
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4. Zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili
nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same się uratować.
5. Usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce.
6. Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak
pestycydy, środki owadobójcze, farby, rozpuszczalniki, itp.
7. Opróżnij pomieszczenia piwniczne z przedmiotów i urządzeń wrażliwych
na działanie wody. W przypadku urządzeń, których wynieść się nie da (np.
kocioł centralnego ogrzewania) odłącz je od źródeł zasilania i staraj
się zabezpieczyć/uszczelnić tymczasowo wszelkie elementy mogące ulec
uszkodzeniu przez wodę. Zapewnij swobodny wlew wód powierzchniowych
do piwnicy twojego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą; unikniesz w ten
sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie
napierających wód powodziowych.
Podczas powodzi:
1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej
położone tereny lub kondygnacje budynku.
2. Słuchaj oficjalnych komunikatów podawanych Urząd Miasta w Krośnie
Odrzańskim.
3. Jeżeli Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosi alarm powodziowy ogłoszą bądź
przygotowany na ewakuację wraz z rodziną. Pomagaj potrzebującym, a także
pamiętaj także o swoich zwierzętach.
4. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością przymocuj w widocznym
miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
5. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, jeśli
są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
6. Nie używaj w gospodarstwie domowym wody gruntowej, gdyż może być zatruta
(skażona) – nie pij jej!
7. Nie chodź po wałach przeciwpowodziowych i obszarach zalanych – szybko
płynąca woda, nawet niewielkiej głębokości może przewrócić i przemieścić
dorosłego człowieka.
Po powodzi:
1. Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią drogi mogą być
osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu czy innego pojazdu.
2. Unikaj kontaktu z wodami powodziowymi, gdyż mogą być skażone (np.
produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami
chorobotwórczymi).
3. Wchodząc do zalanych wcześniej zabudowań, używaj nieprzemakalnego,
trwałego obuwia i zachowaj szczególną ostrożność.
4. Podczas oględzin wnętrza budynku posługuj się oświetleniem z latarki zasilanej
bateriami.
5. Skontroluj stan ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku, podłóg, drzwi,
okien, stropów, słupów, schodów i więźby dachowej aby upewnić się,

czy budynek nie grozi zawaleniem; w przypadku wątpliwości wezwij fachową
pomoc.
6. Dokonaj oględzin sufitów i tynków we wszystkich pomieszczeniach.
7. Dokumentuj fotograficznie istniejące uszkodzenia i zniszczenia, co może być
pomocne przy ubieganiu się o odszkodowanie.
8. Przed włączeniem zasilania elektrycznego dokonaj oględzin instalacji
elektrycznej pod kątem widocznych uszkodzeń.
9. Gdy instalacja jest lub była zalana wodą – nie włączaj jej, wezwij elektryka
w celu wykonania pomiarów kontrolnych.
10. Przed podłączeniem dopływu gazu do instalacji wezwij fachowców,
żeby sprawdzili jej szczelność i uczestniczyli w podłączeniu gazu.
11. Przed korzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej sprawdź całość rur
wodociągowych i funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków.
12. Sprawdź stan techniczny i sprawność zbiorników sanitarnych i szamb,
by uniknąć niebezpieczeństwa zakażeń i zatruć.
13. Do odpompowania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie
niższy niż w zalanej piwnicy (skontroluj, czy po odpompowaniu części wody
nie obserwujesz jej dalszego napływu). Sprawdzaj, czy nie powstają pęknięcia,
budynek nie osiada, a ściany nie są odchylone od pionu.
14. Jeśli odpompowana woda napływa do piwnicy ponownie, przerwij pracę
i sprawdź, co jest tego przyczyną.
15. W celu osuszenia zalanego budynku pootwieraj wszystkie okna i drzwi (również
te wewnętrzne oraz okienka w piwnicach).
16. Meble w pomieszczeniach, które były zalane poodsuwaj o co najmniej 20 cm
od ścian oraz podnieś minimum na 5 cm nad podłogę.
17. Zalane przez powódź studnie i ujęcia wody odkaź za pomocą wapna
chlorowanego, by uniknąć chorób zakaźnych.
18. Toalety, łazienki, wszelkie urządzenia sanitarne oczyść, wysusz i odkaź
wapnem chlorowanym.
19. Wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz
do mycia zębów, gotuj przed użyciem.
20. Szczególnie dbaj o higienę – często myj ręce mydłem w czystej wodzie.
21. Wyrzuć zalaną przez powódź żywność, która nie była przechowywana
w hermetycznych opakowaniach.
22. Wyrzuć artykuły żywnościowe, których opakowania hermetyczne zostały
uszkodzone, mają wydęte wieczka lub są pozbawione etykiet.

