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Szanowni mieszkañcy.
Ju¿ po raz drugi zwracamy siê do Pañstwa z instrukcj¹,
której zadaniem jest przybli¿enie problematyki zwi¹zanej
z sytuacj¹ kryzysow¹, jak¹ jest powódŸ. Zjawisko to co pewien
czas nêka nasze miasto. Jego skutkiem mog¹ byæ zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia oraz straty maj¹tkowe czêsto na bardzo szerok¹
skalê.
Aby u³atwiæ Pañstwu przetrwanie oraz zminimalizowaæ
straty pragniemy zachêciæ do zapoznania siê z treœci¹
instrukcji.

INSTRUKCJA OBEJMUJE
Ostrzeganie i alarmowanie
Rodzaje sygna³ów alarmowych i zasady postêpowania po ich odebraniu.

Co warto zrobiæ wczeœniej
Jak zminimalizowaæ straty i przetrwaæ okres powodzi?

Wskazówki i zalecenia
Jak pomóc sobie i innym oraz nie przeszkadzaæ s³u¿bom ratunkowym?

Ewakuacja
Schemat i zasady ewakuacji oraz wykaz punktów ewakuacyjnych.

Telefony
Wykaz przydatnych numerów ratunkowych i informacyjnych.

NOTATKI

TELEFONY

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE

Policja ................................................................... 997
Stra¿ Po¿arna ....................................................... 998
Pogotowie Ratunkowe .......................................... 999
Pogotowie Energetyczne ...................................... 991
Pogotowie Gazowe ............................................... 992
Pogotowie Wodoci¹gowe ...................................... 994
Stra¿ Miejska ........................................................ 40-50-329
Wydzia³ Reagowania Kryzysowego ...................... 472-51-90 / 40-50-389
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej .................... 483-59-49

SPOSOBY OG£ASZANIA ALARMU POWODZIOWEGO
Za pomoc¹
syren alarmowych

DŸwiêk ci¹g³y trwaj¹cy 3 minuty

Za pomoc¹ radia

Komunikaty nadawane za poœrednictwem
lokalnych rozg³oœni radiowych

Za pomoc¹
megafonów

Komunikaty nadawane przez megafony
stacjonarne i ruchome

Numery uruchamiane w czasie alarmu
przeciwpowodziowego
Gminne Centrum Reagowania .................. 40-50-390 / 391 fax:482-12-00
Informacje o ewakuowanych ..................................40-50-397
Informacja o stanie wody w Odrze ........................ 40-50-399
Informacje techniczne ....................................... 40-50-386
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www.kedzierzynkozle.pl
E-mail: WRK@kedzierzynkozle.pl

ZASADY POSTÊPOWANIA PO OG£OSZENIU ALARMU:
Ü
Ü
Ü
Ü

W³¹cz odbiornik radiowy na czêstotliwoœæ stacji lokalnej;
Postêpuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach;
Œciœle stosuj siê do poleceñ organów kieruj¹cych akcj¹ ratownicz¹;
SprawdŸ czy s¹siedzi us³yszeli alarm.

POTRZEBUJESZ POMOCY, PAMIÊTAJ O SYGNA£ACH

Moje numery
Tu mo¿esz wpisaæ wa¿ne dla Ciebie numery telefonów,
które mog¹ byæ przydatne w czasie powodzi

-

potrzebna pomoc medyczna

potrzebna ewakuacja

potrzebna ¿ywnoœæ i woda

-

S¹ to znaki umowne pozwalaj¹ce ustaliæ ratownikom patroluj¹cym zalane
tereny, czego oczekuje osoba wzywaj¹ca pomocy. Mo¿na je wykonaæ
z dostêpnych w domu przedmiotów takich jak kolorowy papier lub tkanina.
S¹ szczególnie wa¿ne, gdy zawodzi ³¹cznoœæ telefoniczna.

CO WARTO ZROBIÆ WCZEŒNIEJ
Je¿eli nie skorzystasz z mo¿liwoœci ewakuacji lub nie zd¹¿ysz na czas
opuœciæ terenu zagro¿onego powodzi¹, mo¿esz na parê dni zostaæ uwiêziony
we w³asnym mieszkaniu. Musisz siê liczyæ z tym, ¿e przez pewien czas trzeba
bêdzie funkcjonowaæ z ograniczeniami w dostawie pr¹du, gazu, wody, ciep³a oraz
¿ywnoœci, leków i œrodków higieny. W takiej sytuacji niezbêdne bêd¹ materia³y
i urz¹dzenia, w które warto zaopatrzyæ siê wczeœniej:
niezale¿ny od sieci radioodbiornik ,

oœwietlenie - grube œwiece, latarki, lampy naftowe,
niezale¿n¹ od sieci kuchenkê: spirytusow¹, benzynow¹ lub gazow¹
z butl¹ turystyczn¹,
ogrzewanie, np. butlê turystyczn¹ z grza³k¹,
miskê do mycia oraz wiadro z pokrywk¹ lub toaletê turystyczn¹,
p³aszcz przeciwdeszczowy i kalosze.
Opracuj w³asny plan ewakuacji.
Poka¿ domownikom, gdzie znajduj¹ siê zawory bezpieczeñstwa
i naucz ich obs³ugi.

PO OG£OSZENIU ALARMU POWODZIOWEGO
Alarm powodziowy jest og³aszany, gdy ryzyko wyst¹pienia rzeki z brzegów
roœnie i istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e na skutek awarii urz¹dzeñ przeciwpowodziowych zostanie zalana czêœæ miasta. Pozostaje niewiele czasu, aby
zabezpieczyæ siê w podstawowe artyku³y.
Woda
¯ywnoœæ

Do spo¿ycia najlepiej butelkowana oko³o 3 litrów na osobê, na dobê.
Do utrzymania higieny w wiaderkach, kanistrach i innych naczyniach.

Musi byæ trwa³a, nie wymagaj¹ca przechowywania w lodówce i ³atwa

w przygotowaniu do spo¿ycia.
Zestaw opatrunków i lekarstw, zw³aszcza te, które musisz stosowaæ
Apteczka regularnie.

Osoby ewakuowane winny zabraæ ze sob¹:
dokumenty to¿samoœci,
œrodki higieny osobistej,
koc lub œpiwór,
¿ywnoœæ na 3 dni,
lekarstwa, które musz¹ stosowaæ regularnie.

Wykaz miejsc zakwaterowania
ewakuowanej ludnoœci
Szko³a Podstawowa Nr 5

ul. Koœciuszki 41

Szko³a Podstawowa Nr 11

ul. Partyzantów 30

Szko³a Podstawowa Nr 18

ul. Brzechwy 80

Szko³a Podstawowa Nr 19

ul. Mieszka I 4

Publiczne Gimnazjum Nr 3

ul. Piotra Skargi 11

Publiczne Gimnazjum Nr 4

ul. 1 Maja 3

Zespó³ Szkó³ Nr 3

ul. S³awiêcicka 79

Hala Sportowa

Al. Jana Paw³a II 29

Ubranie Co najmniej 2 komplety ubrañ oraz odzie¿ przeciwdeszczowa.
Karma

Niezbêdna iloœæ pokarmu oraz wody dla zwierz¹t domowych.

Zapas powinien zabezpieczaæ potrzeby
na minimum 3 dni.

Informacje o miejscu zakwaterowania
poszczególnych osób mo¿na uzyskaæ pod nr tel.
40-50-397

EWAKUACJA
Po us³yszeniu komunikatu o ewakuacji mieszkañcy
zagro¿onych terenów w ci¹gu 2 godzin powinni stawiæ siê
w okreœlonych punktach zbiórki, sk¹d zostan¹ przewiezieni
do wyznaczonych miejsc zakwaterowania.

Punkty zbiórki do ewakuacji:
1. Skrzy¿owanie ulic Krasiñskiego i Chrobrego;
2. Rejon sklepu „SAM” ul. Filtrowa;
3. Dworzec kolejowy KoŸle-Zachód;
4. Rynek;

WSKAZÓWKI I ZALECENIA
W porê zadbaj o to, aby osoby chore i wymagaj¹ce opieki
umieœciæ u rodziny lub znajomych zamieszkuj¹cych poza
terenem zagro¿onym powodzi¹. Je¿eli nie jest to mo¿liwe,
prosimy odpowiednio wczeœniej zg³osiæ siê do Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej lub do s³u¿b ratunkowych.
Wczeœniej opró¿nij piwnicê, gara¿ i ni¿ej po³o¿one pomieszczenia robi¹c to w taki sposób, aby nie zachodzi³a koniecznoœæ kilkakrotnego przenoszenia z miejsca na miejsce tych
samych przedmiotów.
Z pomieszczeñ zagro¿onych zalaniem usuñ zbiorniki z olejem,
farbami, œrodkami chemicznymi. Substancje te zanieczyszczaj¹
wodê, przez co maj¹ negatywny wp³yw na œrodowisko.

5. Dworzec PKS;
6. Rejon Szko³y Podstawowej Nr 20;
7. Osiedle Rogi obok „Lindy”;
8. KoŸle Port skrzy¿owanie ulic Portowej i M³ynarskiej;
9. K³odnica Szko³a Podstawowa Nr 15;
10. K³odnica rejon pawilonu ko³o Domu Kultury.

Zwierzêta gospodarskie bêd¹
ewakuowane z punktów:
1. Rogi rejon Domu Kultury;
2. K³odnica rejon pawilonu handlowego ko³o Domu Kultury;
3. KoŸle ul. Cmentarna,150 m od skrzy¿owania z ul. Raciborsk¹.

Chroñ instalacje grzewcze. Palniki i termy musz¹ byæ w porê
wy³¹czone, aby po sch³odzeniu mog³y zostaæ zdemontowane.
Pamiêtaj przy tym o uprzednim zamkniêciu w³aœciwych zaworów
i od³¹czeniu zasilania elektrycznego.
Zabezpiecz zbiorniki z olejem opa³owym oraz przewody
przy³¹czaj¹ce przed si³¹ wyporu poprzez zakotwienie
i maksymalne nape³nienie.
Samochody i inne pojazdy parkuj¹ce na terenie zagro¿onym
nale¿y wyprowadziæ staraj¹c siê nie utrudniaæ ruchu innym,
zw³aszcza s³u¿bom ratowniczym.
Je¿eli posiadasz telefon komórkowy do³aduj baterie,
a gdy zabraknie pr¹du u¿ywaj go tylko do wa¿nych rozmów,
aby móg³ dzia³aæ jak najd³u¿ej.

g³ówne drogi ewakuacji

Punkty ewakuacyjne:

ludzi

zwierz¹t gospodarskich

