Bár az idei tél hosszú ideig enyhe arcát mutatta, nem árt felkészülni az évszaknak megfelelő, hosszan tartó lehűlésre,
intenzív havazásra sem!
Ha észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti, és eső esik, számíthatunk
jégréteg kialakulására. Emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel!
Intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya
alatt.

Célszerű idejében felkészülni a havazásra
 Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
 Célszerű előkészíteni a hóláncot, hólapátot, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
 Gondoskodni kell a mobiltelefonok feltöltéséről. Indokolt lehet autós töltő, tartalék akkumulátor beszerzése.
 Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvízből),
nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből
néhány napra elegendő tartalékot képezzünk.
 Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet, vagy
tűzhelyet készenlétbe állítani és felhalmozni tartalékokat tüzelőanyagból.
 Legyen elérhető helyen elegendő mennyiségű
meleg ruházat, amely lehetővé teszi a többrétegű öltözködést!
 Fontos, hogy víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy fagyás miatt elrepedjenek a csövek és
víz árassza el az ingatlant!
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Otthonunk biztonsága érdekében
 Hagyományos tüzelőberendezés (pl.: kandalló) használata esetén különös figyelemmel
kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
 A PB-gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek kéménybe kötve, vagy az
égéstermék szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben! A helyiség
nagyságától, a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő
égéstermékek mérgezést okozhatnak.
 A fűtési időszakban működtessen szén-monoxid-mérő készüléket. A megfelelő minőségű
eszköz időben figyelmezteti a lakásban tartózkodókat a megemelkedő káros gázkoncentrációra. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weblapja (http://www.nfh.hu/node/7984 ) segítségével választhat megbízható készüléket, megismerkedhet megfelelő működtetésével.
 A gázszolgáltatás kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
 Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, csecsemő számára tápszerek!

Hosszabb téli utazás esetén
 Szélsőséges időjárási körülmények között nem biztonságos az utazás, különösen, nagyobb távolságra!
 Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, azt kísérővel
tegye. Csak abban az esetben induljon el, ha meggyőződött úticélja biztonsággal eléréséről, a visszautazás feltételeiről!
 Autóval csak akkor induljon el, ha járműve megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli
gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.)!
 Legyen felkészülve az autója elakadására, az esetleges hosszabb idő múlva történő „kiszabadítására” Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen
folytatni útját! Indulás előtt autójában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát,
meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert!
 Amennyiben hosszabb időt kénytelen álló autóban tartózkodni, a motor járatásával fűtheti
az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű
utasterébe ugyanis kipufogógázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg
halálos balesetet okozhatnak!
 Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása
után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.
Képek: INTERNET
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