
 

VISELKEDÉSI SZABÁLYOK ÁRVíZ ESETÉN   

Ha az árvízveszély fenyeget így járjanak el: 

 -  Mielőtt elhagyják a lakást zárják el a vizet, a gázt és a villamos áramot;  

 -  Zárják be az ablakokat és ajtókat úgy hogy az erős szél, a víz, a vízen lebegő 

tárgyak és hordalék ne szakítsa be; 

 -  Vigyék ki az értékes javakat és az állatokat a gazdaságból és hajtsák ezeket 

olyan előzetesen ismert helyekre, amelyek védelmet biztosítanak; 

 -   Vigyék be a házba vagy fektessék egy biztos helyre a földre az egyes 

javakat (kerti bútor, kerti szerszámok vagy más tárgyak, amelyeket el lehet  

mozdítani és amelyeket elfújhat a szél vagy elviheti a víz) ; 

   -  A lakás elhagyásakor vegyék magukhoz a következőket: a személyes 

irataikat, élelem és víz tartalékot, egészségügyi dobozt, egy világító eszközt, 

egy rádiókészüléket és vastagabb öltözéket. 

Ha az árvíz a házban éri Önöket 

 - Költöztessék a mozgatható tárgyakat a ház legmagasabb részébe, 

kapcsolják ki az elektromos készülékeket és az egész családdal együtt 

menjenek a menedékhely felé (felsőbb emeletek, háztetők, magaslatok vagy 

más magasabb helyek), amelyeket nem tud elönteni a víz maximális szintje; 

    -  Ha nem sikerült időben elmenni a házból, menjen fel a háztetőre és 

várja, hogy megmentsék. 

    -  Ne felejtsen el sürgősségi esetekre élelmiszer készletet vinni. 

 Á r v í z  i d e j é n   

 - Őrizze meg a nyugalmát; 

    - Ne hagyja figyelmen kívül a hatóságok által közölt figyelmeztetéseket; 

  - Járuljon Ön is hozzá a helység védelméhez; 

    - Vegyen részt a homokzsák gátak felépítésében; 

   -  Hagyja el a területet, ha a hatóságok ezt javasolják. Próbálja megmenteni 

saját magát és családját. 

 -  Tartsák tiszteletben a hatóságok ajánlásait és vegyék az irányt a legközelebbi 

menedékhely felé; 

Önök fontosabbak, mint az állatok és házban található dolgok.  

 - Ellenőrizze , hogy nem sérült-e meg és hogy vannak-e sérültek 

a közelben; 

     - Telefonáljon a 112-es sürgősségi hívószámra: - tűzoltók, mentő, 

rendőrség; 

 -  Győződjön meg hogy a lakás nem rongálódott meg. Ne menjen be amennyiben 

fenn áll a veszély, hogy az ingatlan összedőlhet; 

 -  Álljon távol az oszlopokról leszakadt huzaloktól; 

    - Ne igyon vizet a kútból, amíg nem tudja biztosan a hatóságoktól, hogy a 

víz iható; 

 - Hallgassa meg az orvosok tanácsát azon betegségek elleni oltásokkal 

kapcsolatosan, amelyek megjelenhetnek az árvíz következtében.    

 -  Tisztítsák meg a háztartásokat az iszaptól. 

 

 


