NAPUTAK ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA KOJE JE UGROŽENO POPLAVAMA

Mjere prije poplave
•
•
•
•
•
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•
•

Imajte prijenosni radio, svjetiljku i rezervne baterije.
Slušajte izvješća hidrometeorološke službe i upute stožera zaštite i spašavanja te
zapovjedništva CZ odnosno povjerenika CZ.
Iz nižih soba i podruma ukloniti hranu, pokretnine, dokumente, novac i druge
dragocjenosti na viša mjesta.
Napunite spremnik s pitkom vodom, jer postoji mogućnost da je vodoopskrba
poremećena.
Stoku i perad premjestite na više predjele i pripremite im boravište.
Ako imate vremena, podmažite strojeve koji se ne mogu odvesti iz vode, pospremite
predmete koje voda može lako odnijeti u sigurnije objekte.
Ako je vaš dom na području gdje je poplavna voda poplavila cijelu kuću ili zgradu,
pravovremeno evakuirati sve sadržaje u sigurnija područja kod susjeda ili rođaka.
Ako nemate vremena za to, uzmite najvažnije stvari (novac, dokumente i neku
odjeću), te uklonite ili barem odvežite i oslobodite životinje i popnite se iznad
područja dosega poplavnog vala.
Prije nego što napustite kuću, isključite električnu energiju, plin i vodu.
Mjere za vrijeme poplave
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Ako ste ostali u poplavljenom području preselite se ako je moguće u viša područja i
zovite pomoć.
Noću, upalite svjetiljku da vas lakše nađu spasioci.
Kraj sebe uvijek imajte neki predmet koji dobro pliva i koji može plutati na vodi. (Auto
gume, plastični kanistar s čepom, veći komad stiropora ...).
Izbjegavajte područja gdje se voda može dići vrlo brzo i ugroziti vas.
Ne pokušavajte prijeći potok, gdje je voda visoka preko koljena.
Ne pokušavajte prijeći poplavljene puteve i ceste automobilom, jer možete ostati u
vodi i biti u većoj opasnosti.
Ostanite što dalje od riječnog nasipa, jer može doći do erozije.
Pratite informacije dobivene od relevantnih službi i tijela.
Mjere nakon poplave
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•
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•
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Nemojte jesti svježu hranu koja je bila u kontaktu s poplavljenom vodom.
Ako je oštećena vodovodna mreža, ne pijte vodu dok ne dobijete obavijest preko
lokalnih medija da je voda sigurna, pogotovo ne pijte vodu iz bunara.
Nemojte koristiti električne instalacije i aparate koji su poplavljeni dok nisu provjereni
od strane relevantnih stručnjaka.
Obavijestite nadležne službe, ako vam je isključen telefon, odnosno opskrba strujom,
vodom ili plinom.
Ako ste povrijeđeni potrebno je provjeriti kada ste zadnji put cijepljeni protiv tetanusa i
ako je potrebno, izvršiti cijepljenje. (Tetanus profilaksa nakon ozljede)
Tijekom i nakon poplave potrebni su vam: zalihe pitke vode i konzervirana hrana, za
prvu pomoć, opskrbu esencijalnih lijekova, gumene čizme ili druga odgovarajuća
obuća i gumene rukavice, vodootporna torba za dragocjenosti i odjeća.

