
                     Правила поведінки під час повені та паводка
 При великих повенях вода не просто затоплює ділянки землі та будівлі,

вона  здатна  нести  за  собою людей,  автомобілі  й  дерева,  руйнувати  будівлі,
підмивати опори мостів і стати причиною інших катастроф.

Необхідно усвідомити, що тільки у випадках прориву гребель, крижаних
заторів і ґрунтових перемичок у верхів’ях рік, повінь може відбутися миттєво.
В інших випадках існує деякий резерв часу, що дозволяє вчасно зреагувати на
загрозу  затоплення.  Однак  у  всіх  випадках  під  час  інтенсивного  весняного
сніготанення, затяжної непогоди, льодоходу на низьких річкових берегах краще
не знаходиться. 

Безпека при повені в населених пунктах забезпечується профілактичною
підготовкою до неї:

- зведення капітальних  будов; 
- навчити всіх членів родини плавати; 
- мати човна (а краще двох човнів – один звичайний, другий – надувний); 
- знати підвищені місця поблизу вашої домівки; 
 - знати сигнали оповіщення про  стихійне лихо, що може наближатися.
При загрозі виникнення повені необхідно: 
- зміцнити своє житло;
-придбати засоби порятунку на воді (рятувальні жилети, надувні човни або
плоти);

        - забрати з місць, які можуть наповнитися водою (підвали й льохи) речі й
продукти. Їх краще тримати в сухих місцях, куди воді важко проникнути. Якщо
загроза  повені  реальна,  то  коштовні  речі  краще  перенести  до  знайомих  і
родичів,  що  проживають  на  височинах  або  верхніх  поверхах  висотних
будинків;

- необхідно заздалегідь подбати про свійських тварин;
- при загрозі виникнення повені підготуйте так звану «тривожну валізу»:
документи  й  гроші,  упаковані  у  водонепроникні  матеріали,  необхідний
одяг (бажано із щільної, водостійкої тканини), продукти довгострокового
зберігання, ніж, сірники, ліхтар, радіоприймач;
-  уважно  слухайте  інформацію  про  розвиток  повені  та  інструкції  про
порядок дій. Не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним
для зв’язку із вами, попередьте про загрозу сусідів;
- найважливіше – не піддаватися паніці та заспокоїти інших; 
-  дізнайтеся  у  представників  місцевих  органів  влади  або  рятувальних
підрозділів про місце збору мешканців для евакуації.

ВАЖЛИВО!

При евакуації необхідно виконати наступні дії: відключити електропоста-
чання і  газ, закрити всі двері й вікна та, взявши необхідні речі, йти до пунктів
збору.  Залишайтеся  очікувати  допомогу  там,  де  вас  застала  вода  –  на  даху
будинку,  на  верхівці  дерева,  на  пагорбі.  Не  можна  ховатися  в  закритих
приміщеннях, тому що вони можуть бути повністю затоплені й рятувальникам
буде дуже важко вас врятувати.



Якщо у вас є можливість, рятуйте людей, відрізаних стихією від інших,
надавайте домедичну допомогу потерпілим.

        Пам’ятайте, ваше життя залежить від правильності ваших дій!
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