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
o Изключете газта и електричеството.
o При невъзможност за напускане на
сградата, ако нивото на водата продължава
да расте, заемете най-горните етажи или
покрива. Ако имате мобилна връзка,
известете близките си или органите на
Пожарна безопасност и Защита на
населението за местонахождението си.

o

o Ако се намирате близо до коритото на
пълноводна река или дере, необходимо е
незабавно да се отдалечите от тях и да се
придвижите към най-близкото възвишение.

o

o При поройни дъждове не заставайте под
мостове, подлези, надлези, и други
съоръжения, тъй като високата вода може
да ви отнесе.
o При пътуване е препоръчително водачът
на моторното превозно средство да спре и
изчака спирането на пороя. Незначително
понижение на нивото на пътя може да
предизвика голяма разлика в дълбочината
на водата.
o Не правете опити за пресичане на разливи
и потоци, освен ако сте сигурни, че водата е
по-ниска от осите на колата или от коленете
ви. Пресичайте само при спокойна вода.
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o Бързотечащи разливи и потоци се
пресичат само ако имате помощно въже за
преминаване и обезопасително въже за
тялото.

o

o Ако сте на път и констатирате опасност от
наводнение, обадете се в Пожарна
безопасност и Защита на населението. При
липса на такава възможност предупредете в
кметството на най-близкото населено място
или преминаващи хора.

o

o При невъзможност за евакуиране на
животните отворете вратите на
помещенията, където са затворени.

източник
www.flickr.com/photos/pinkdrea

o
o
o
o

източник
www.flickr.com/photos/mhauri

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ПИТЕЙНА
ВОДА В ДОМАКИНСТВОТО

източник
www.flickr.com/photos/kicey

ooo

o Ако има съмнение, че водата е замърсена (мътна, с
цвят, мирис или привкус) тя НЕ ТРЯБВА да се
използва за пиене, измиване на хранителни
продукти и съдове, подготовка на храна и лична
хигиена – измиване на ръце и зъби. Преди
употреба водата трябва да се обработи и
дезинфекцира.
o Да не се използва вода от местни или
неконтролирани източници (кладенци, сондажи,
чешми и др.). Всеки засегнат от наводнението
водоизточник трябва да бъде почистен и
дезинфекциран, а качествата на водата проверени.
o Да ползваме вода, доставена от органите на
Гражданска защита в цистерни, както и
промишлено бутилирани минерални и трапезни
води.
o В случай, че няма организирана доставка на
питейна вода, малки количества вода могат да
бъдат обработени в домашни условия по един от
следните начини:
o Преваряване: Водата трябва да ври от 5 до 15
минути, след това да се изсипе и съхранява в добре
измити и плътно затворени съдове.
o Дезинфекция: С предоставените таблетки за
дезинфекция на водата (таблетките не са за
пиене!), като се спазва инструкцията за доза, време
за контакт и обем на обработената вода.
o С течна белина за домакинството, която не
съдържа оцветители, ароматизиращи вещества и
други добавки – на всеки 1 л. вода се добавят 2-3
капки белина със съдържание на хлор до 5%.
Преди употреба обработената вода трябва да
предстои не по-малко от 30 минути.
o Като крайна мярка, при отсъствие на други
възможности, може да се използва и дезинфекция
с 2% йодна тинктура, 5 капки от която се добавят на
всеки 1 л. вода и се разбърква добре. Преди
употреба трябва да се изчака не по-малко от 30
минути. Този начин на дезинфекция не трябва да се
прилага за период по-дълъг от няколко дни, а така
обработената вода не се препоръчва за ползване от
бременни жени, хора със заболявания на
щитовидната жлеза и повишена чувствителност
към йод.
ooo Ако водата е мътна преди преваряване или
обработка с дезинфекционни препарати тя трябва
да се прецеди през многослойна марля или парче
чист плат.чист плат

