Szélviharok:
A 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat:
• szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket,
• súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és távbeszélő berendezések vezetékeit,
• könnyű épületeket dönthet össze,
• közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő,
• fákat törhet ki.
Mi a teendő szélviharban?
Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?
• Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.
• Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).
• Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.
• Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
• Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.
• Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.
• A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet
érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
• Leszakadt villamos távvezetéket megközleíteni is életveszélyes!
• Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani (pl.
gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).
• Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött összefüggő vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!
• Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk.
háziállatokat zárjuk be.
• Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le.
• A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a
szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket
okozhatnak.
•

Óvintézkedések az épületen belül:
• Az ajtókat, ablakokat zárjuk be.
• Ne menjünk ki a szabadba.
• Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül.
• Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).
• Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.
Az Önkormányzatok feladatai szélviharokból eredő károk esetén:
-

az érintett személyek mentése (romok alól)

-

-

a hajléktalanná vált lakosság elhelyezése, az alapellátás biztosítása (szállás, ruházat,
élelmiszer, ivóvíz)
műszaki mentő munkák végzése (a károk általában nagyobb területre terjednek ki,
így a mentési munkák elhúzódásával kell számolni. Elsősorban épület- és közműkárok
bekövetkezésével kell számolni. Elsődleges feladatok: fakivágások, romeltakarítás. A
mentés során biztosítani kell a feladat végrehajtásába bevont személyi állomány váltását, a berendezések, eszközök üzemképességét.)
helyreállítás, újjáépítés

Tornádó:
A tornádó a Föld egyik legpusztítóbb erejét képviseli, és ez a meteorológiai esemény Magyarországon
is lehetséges. A tölcsér külső részén minimálisan 65 km/h, maximálisan akár 510 km/h-s sebesség
szélsebesség mérhető. Ebben a "palástban" rengeteg törmelék található, amelyet a tornádó szívóhatása
halmoz fel. A tornádóban lehetnek deszkák, kövek, kavicsok, cserepek, amelyet akár puskagolyó sebességével lő ki magából. Az alábbiakban próbálunk segítséget adni, mi a teendő a tornádó érkezese
előtt, majd távozta után.

Alapvető tudnivalók a lakosság részére:
•

•

•

•

•

•

Ha otthonában tartózkodik, keressen menedéket az alagsorban, egy erős asztal alatt. Ha nincs
alagsor, menjen a tornádó érkezési útvonalával ellentétes szobába. Zárja el a gázt, kapcsolja le
a villanyt. Takarja le magát pokróccal, vagy ágybetéttel. Legyen minél távolabb az ablaktól.
Iskolában, templomban, bevásárló központban, moziban tartózkodik, ne essen pánikba. Menjen a kijelölt "túlélő" területre. Ha ilyen nincs, legyen minél messzebb a faltól, ablaktól. A lehető legjobb hely a az épület közepe, kisebb boltok, szobák, WC, vagy raktárak. Mindig törekedjen arra, hogy a lehető legmesszebb legyen az ablaktól. Feküdjön a földre, kezével takarja
el a fejét. SOHA NE KERESSEN MENEDÉKET AUTÓBAN!
Motelben, szállodában menjen a legalsó szintre, legyen minél távolabb az ablaktól, faltól. Feküdjön a földre, és takarja be magát pokróccal, vagy egy ágybetéttel. Soha ne utazzon, vagy
keressen menedéket a liftben.
Ha gépjárműben van a tornádó érkezésekor, hajtson a tornádó haladási irányától mindig jobbra, a lehető leggyorsabban. Keressen egy felüljárót, alacsony hidat, vízátvezető csatornát, és
keressen alatta menedéket. SOHA NE MARADJON A JÁRMŰBEN!
Ha lakókocsiban van, azonnal hagyja el! Egy lakókocsit egy 60-70 km/h-s széllökés is felboríthatja, a rázuhanó törmelék a kocsit összezúzhatja. Egy lakókocsit lehetetlen olyan erősen a
földhöz rögzíteni, hogy egy tornádó ne tegyen kárt benne. Keressen biztonságos menedéket a
fentiekben leírtak szerint.
Általános szabály: Mindig föld alatt, vagy egy szilárdan rögzített tárgy alatt keressen
menedéket. Aki a fenti szabályokat betartja, a túlélési esélye jelentősen megnő egy tornádóval való találkozás során!

A tornádó elvonulása után...
• Keressen túlélőket, ellenőrizze, családtagjai épségét.
• Hagyja el a romos épületet. Csak akkor menjen egy épületbe, ha azt már biztonságosnak nyilvánították.
• Segítsen a csapdába esetteken, de NE nyúljon a sérültekhez, ha nem biztos abban, nem okoz-e
további sérüléseket.

•
•
•
•

Amennyiben a sérült élete további veszélynek van kitéve, mindenféleképp mentse ki szorult
helyzetéből.
Hívjon azonnal segítséget telefonon, mobiltelefonon, vagy kiabálva. Magyarországon a 112-es
segélyhívó szám használata ajánlott. A telefonját CSAK segélyhívásra használja!
Figyelje a rádiót [Kossuth Rádió], televíziót [MTV1] a veszélyhelyzeti közlemények miatt,
Amennyiben lehetséges, készítsen fotót, videofelvételt az épületben esett károkról. A biztosítónak, katasztrófavédelem munkatárainak szüksége lehet rá.

