Сигнал „Наводнение”
Начин на предаване на сигнала:
Чрез национални и местни радиостанции
Сиренна система
“Внимание! Внимание! Внимание!
Опасност от наводнение.
Опасност от наводнение.
Опасност от наводнение.”

Текстът се повтаря неколкократно,
след което се дават указания за
поведението на населението.
Вой на електронни сирени в продължение
на 3 мин, последван от указания за
поведението на населението.

Адреси на Областни управления
на Пожарна безопасност и
защита на населението
ОУПБЗН - Кърджали
Пощенски код: 6600
Адрес: ул. "Георги Кондолов" №26
ОУПБЗН - Смолян
Пощенски код: 4700
Адрес: ул."Петър Берон" №7

2011
Звъним на 112, когато се нуждаем от помощ при:

пожари;
наводнения;
спешни медицински случаи;
смерч (ураганни ветрове);
земетресения;
катастрофи;
промишлени аварии и други замърсявания;
радиация;
зимни бури;
съмнения за антракс или други биологични
агенти;
други произшествия и инциденти
• Телефон 112 се избира без код.
• На телефон 112 можете да се
обадите по всяко време на
денонощието.
• Обаждането към 112 е безплатно,
независимо дали се обаждате от
мобилен или стационарен телефон.
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При необходимост от евакуация, ще бъдете
уведомени от органите на Пожарна
безопасност и Защита на населението.
Следете съобщенията по радиото,
телевизията, местните радиовъзли и
изпълнявайте конкретните указания,
съобразно създадената ситуация.
Спазвайте указанията и реда, установен от
органите на МВР и на Пожарна безопасност и
Защита на населението. при опасност от
наводнение трябва да знаете, че ще бъдете
известени.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА
ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

При невъзможност за напускане на
сградата, ако нивото на водата
продължава да расте, заемете
най-горните етажи или покрива.
източник
www.flickr.com/photos/kicey

Ако улицата се превръща в река
се отдалечете незабавно и се
придвижете към най-близкото
възвишение.

източник
www.flickr.com/photos/mhauri

Обадете се на телефон 112,
ако не виждате своите родители.

Отворете вратите и клетките на

източник
www.razkritia.com

домашните любимци и отворете
помещенията, където са затворени.

източник
www.flickr.com/photos/pinkdrea
m

Не заставайте под мостове,
подлези и надлези, тъй като
високата вода може
да ви отнесе.

