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1. Powódź – zasady postępowania 

    W przypadku zamieszkiwania na terenach zalewowych należy zwracać uwagę na poziom 
wody w czasie intensywnych opadów deszczu oraz śledzić prognozy pogody.  
    W sytuacji gdy obfity deszcz daje podstawę do przypuszczeń i poziom wody w 
rzekach może ulec gwałtownemu podwyższeniu należy: 

1. Śledzić na bieżąco informacje medialne (w tym lokalne) dotyczące stanu zagrożenia                 
i sposobów postępowania oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na 
stronie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie w zakładce „aktualności” – 
www.nowykorczyn.pl 

2. Niezwłocznie   przygotować    niezbędne    dokumenty    (dowód osobisty),  lekarstwa, 
żywność  (o  długotrwałym  terminie  przydatności  do    spożycia),   zaopatrzyć      się                      
w przydatny sprzęt: latarki, zapasowe baterie itp., naładować telefon komórkowy itp. 

3. Przenieść miejsca sypialne oraz przedmioty wartościowe na wyższe kondygnacje 
budynku. 

4. W miarę posiadanych możliwości odesłać dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce 
np. do rodziny lub znajomych zamieszkujących na terenach niezalewowych. 

5. Pouczyć  członków    rodziny  (w   szczególności niepełnoletnich)  o  zachowaniu   się 
 w czasie powodzi oraz ustalić sposoby komunikowania się pomiędzy poszczególnymi 
członkami rodziny. 

6. W przypadku posiadania sprzętu pływającego utrzymywać go w stałej sprawności. 
7. W miarę posiadanych możliwości zabezpieczyć dom (np. z wykorzystaniem worków    

z piaskiem). 

W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy: 
1. Paszę przenieść w miejsce niezagrożone zalaniem (w miarę możliwości). 
2. Przygotować inwentarz do ewakuacji (decyzję w tym zakresie podjąć bezpośrednio po 

ogłoszeniu alarmu powodziowego). 
3. Sprzęt i maszyny rolnicze przetransportować w miejsce niezagrożone (z wyjątkiem 

sprzętu niezbędnego do ewakuacji). 
4. Zabezpieczyć    substancje     niebezpieczne      stosowane   w  gospodarstwie  rolnym 

(np. środki ochrony roślin) oraz paliwo, oleje itp.  
5. W     miarę      posiadanych     możliwości      zabezpieczyć     budynki     gospodarskie              

(np. z wykorzystaniem worków  z piaskiem). 

W przypadku wystąpienia powodzi należy: 
1. Niezwłocznie    wyłączyć     instalację   elektryczną i gazową oraz zabezpieczyć sieć 

kanalizacyjną lub szambo. 
2. Przemieścić się na wyżej położony teren. 
3. W przypadku posiadania telefonu komórkowego należy mieć go przy sobie. 
4. Śledzić na bieżąco informacje dotyczące aktualnej sytuacji powodziowej i sposobach 

postępowania (do tego celu wykorzystać radioodbiornik  zasilany  bateriami,   telefon 
komórkowy z dostępem do internetu itp.) 

5. Mieć  przy  sobie  lekarstwa  używane  przez  domowników,  zapas żywności i  wody, 
ciepłe ubrania, apteczkę pierwszej pomocy itp. 

6. W przypadku zarządzenia ewakuacji  przystąpić do niej natychmiast  nie  zapominając  
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o zwierzętach   (w przypadku ich posiadania).  Dzieciom  należy przypiąć  do  ubrania 
kartkę   z   imieniem    i    nazwiskiem  oraz  telefonem  kontaktowym  do  opiekunów. 
Maksymalna waga bagażu podczas ewakuacji nie może przekraczać 50 kg na osobę.  

7. Stosować się do poleceń kierujących akcją ratunkową. 

UWAGA! 

W sytuacji gdy osoba pozostająca w gospodarstwie potrzebuje pomocy powinna wywiesić 
flagę o następującym kolorze: 

1. Białym – potrzeba ewakuacji. 
2. Czerwonym – potrzeba pomocy medycznej. 
3. Niebieska – potrzeba żywności i wody. 

Po powodzi należy: 

1. Nie wracać do domu do czasu gdyż władze nie ogłoszą, że jest bezpieczne. 
2. Po powrocie do domu należy sprawdzić stan budynków (czy nie uległy uszkodzeniu                 

w wyniku powodzi i czy budynek nie zagraża bezpieczeństwu ludzi. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego). 

3. Korzystając z pomocy specjalistów sprawdzić stan instalacji elektrycznej, gazowej                    
i wodno-kanalizacyjnej. 

4. Zalane pomieszczenia wywietrzyć, zdezynfekować i osuszyć.  

UWAGA !  
W trakcie trwania powodzi jak i bezpośrednio po jej ustaniu nie należy: 

1. Tworzyć atmosfery paniki. 
2. Nie chodzić po obszarach zalanych jeśli fala przemieszcza się zbyt szybko.                          

W przypadki konieczności przemieszczenia się wybierać miejsca bez silnego nurtu. 
3. Unikać pozostawania pod zasięgiem wód powodziowych gdyż mogą być skażone 

bakteriami chorobotwórczymi, grzybami itp. 
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2. Burza, gradobicie i porywisty wiatr – zasady postępowania.  

Przed wystąpieniem burzy, gradobicia lub porywistego wiatru należy: 

1.  Śledzić na bieżąco informacje medialne (w tym lokalne) dotyczące stanu zagrożenia                 
i sposobów postępowania oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na 
stronie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie w zakładce „aktualności” – 
www.nowykorczyn.pl   

2. Upewnić się, że członkowie rodziny posiadają odpowiednią wiedzę dotycząca 
postępowania podczas burzy, gradobicia lub porywistego wiatru). Jeśli ich wiedza jest 
niedostateczna należy pouczyć ich w tym zakresie. 

3. Ustalić sposoby komunikowania się pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny na 
wypadek ich rozłączenia. 

4. Usunąć z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr            
i stanowić potencjalne zagrożenie. 

5. Zamknąć okna i drzwi oraz w razie potrzeby dodatkowo je zabezpieczyć. 
6. Przygotować oświetlenie zastępcze np. latarki z zapasowymi bateriami. 
7. Zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom (w przypadku ich posiadania). 
8. Zabezpieczyć posiadane mienie (np. samochód, ciągnik, maszyny rolnicze) 

pozostawić je z daleka od drzew, linii energetycznych itp. 

W trakcje burzy, gradobicia lub porywistego wiatru należy: 

1. Unikać wychodzenia na zewnątrz jeśli nie jest to konieczne. 
2. Przebywać w niższych kondygnacjach budynku z daleka o okien. 
3. Unikać używania przedmiotów elektrycznych lub elektronicznych zasilanych z sieci 

gdyż korzystanie z tych urządzeń może w przypadku uderzenia pioruna w naziemną 
siec energetyczną zagraża porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach 
instalacji elektrycznej. 

4. W przypadku przebywania poza domem znaleźć możliwie bezpieczne schronienie                     
z daleka od drzew. Należy również unikać przebywania na otwartej przestrzeni. 

5. Wyłączyć instalację elektryczną i gazową, co ograniczy możliwość powstania pożaru. 
6. Unikać korzystania z windy gdyż w przypadku braku prądu istnieje możliwość 

uwięzienia. 
7. Unikać dotykania przedmiotów metalowych jak również przebywania w ich pobliżu – 

przedmioty wykonane z metalu mogą przyciągać pioruny. 
8. Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy pojazdami mechanicznymi np. ze 

względu na łamiące się konary drzew oraz możliwość zdmuchnięcia pojazdu na 
otwartym terenie. 

9. W przypadku przebywania na otwartej przestrzeni–znaleźć, w miarę możliwości 
obniżenie terenu i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi 
pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, gdyż w przypadku uderzenia pioruna, 
na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do 
przepływu prądu między stopami. 

10. Pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) –samochód zapewnia 
dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. 

11. Osoby które przebywają w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na 
odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy 
mogła udzielić pomocy porażonym. 
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Po ustaniu burzy, gradobicia lub porywistego wiatru należy: 

1. Poinformować odpowiednie służby (Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie 
Ratunkowe, Policja itp.) o zaistniałych sytuacja, które mogą wpływać na 
bezpieczeństwo ludności (jeśli takie wystąpiły).  

2. W razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym. 
3. Jeśli uszkodzeniu uległy linie wysokiego napięcia  pod żadnym pozorem nie wolno 

ich dotykać. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Pogotowie 
Energetyczne. 

4. Jeśli w budynkach uległa uszkodzeniu instalacja elektryczna (np. nastąpiło iskrzenie 
przewodów) należy niezwłocznie wyłączyć instalację gazową i wezwać odpowiednie 
służby.  
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3. Upał – zasady postępowania  

Podczas prognozowania upału i w jego  trakcje należy: 

1. Śledzić na bieżąco informacje medialne (w tym lokalne) dotyczące stanu zagrożenia                 
i sposobów postępowania oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na 
stronie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie w zakładce „aktualności” – 
www.nowykorczyn.pl 

2. Upewnić się, że członkowie rodziny posiadają odpowiednią wiedzę dotycząca 
postępowania podczas upału.  Jeśli ich wiedza jest niedostateczna należy pouczyć ich 
w tym zakresie. 

1. Ograniczyć do minimum przebywanie na słońcu. W przypadku konieczności wyjścia   
z domu należy konieczne wyposażyć się w nakrycie głowy. 

2. Regularnie pić duże ilości wody. 
3. Unikać nadmiernego wysiłku w najbardziej gorącej porze dnia. 
4. Należy nosić odzież przewiewną w jasnych kolorach. 
5. Unikać spożywania napojów alkoholowych sprzyjających odwadnianiu organizmu. 

 
UWAGA! 

Nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe.  
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4.   Silne mrozy – zasady postępowania  

Podczas prognozowania silnego mrozu i w jego  trakcje należy: 

1. Śledzić na bieżąco informacje medialne (w tym lokalne) dotyczące stanu zagrożenia                 
i sposobów postępowania oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na 
stronie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie w zakładce „aktualności” – 
www.nowykorczyn.pl  

2. Upewnić się, że członkowie rodziny posiadają odpowiednią wiedzę dotycząca 
postępowania podczas mrozu.  Jeśli ich wiedza jest niedostateczna należy pouczyć ich 
w tym zakresie. 

3. Ograniczyć do minimum przebywanie na mrozie. W przypadku konieczności wyjścia          
z domu należy konieczne wyposażyć się w ciepłe ubranie. 

4. Przed wyjściem na mróz spożyć kaloryczny posiłek.  
5. Unikać spożywania alkoholu gdyż sprzyja wychłodzeniu organizmu. 

UWAGA! 

W związku z ogrzewaniem mieszkań w porze zimowej mieszkańcy są narażeni na działanie 
czadu (tlenku węgla), który jest silnie trującym gazem. W związku z tym należy zwracać 
szczególną uwagę na stan techniczny urządzeń grzewczych. Dobrym rozwiązaniem jest 
wyposażenie się w czujnik tlenku węgla. Cechą charakterystyczną dla sezonu grzewczego są 
również pożary. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest również wyposażenie się                     
w czujniki dymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

5. Zagrożenie atakiem bombowym – zasady postępowania 

W przypadku zauważenia przedmiotu (pakunku, torby itp.) niewiadomego pochodzenia 
pozostawione bez opieki gdy zachodzi uzasadniona obawa, ze może to być materiał 
niebezpieczny należy: 

1. Nie dotykać tego przedmiotu oraz nie zaglądać do środka. 
2. Postarać się o uniemożliwienie dostępu do tego przedmiotu osobom postronnym. 
3. O zaistniałej sytuacji natychmiast powiadomić Policję oraz administratora obiektu.  

 
UWAGA! 
Taki sam sposób postępowania obowiązuje przy znalezieniu niewypału. 

 

W przypadku otrzymania informacji o „bombie” telefonicznie lub mailem należy: 

1. Nie wpadać w panikę i nie odkładać słuchawki. 
2. Nie lekceważyć przekazywanych informacji, rozmawiać rzeczowo starając się 

zapamiętać jak najwięcej informacji. Jeśli informacja została przekazana mailem 
należy zapisać jej treść oraz wydrukować. 

3. O zaistniałej sytuacji powiadomić Policję oraz administratora obiektu. 
 
 
 
 
 
 

 


