ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
НАВОДНЕНИЕ
Наводнение е нерегламентирана поява и разливане на
значителни обеми вода, временно формиращи непрекъснато водно
ниво, под което остават терени, обекти и съоръжения, предназначени
за съществуване на сухо.
Наводнението е природно бедствие, което в известна степен
може да се прогнозира. Ето защо при опасност от наводнения
населението трябва да следи съобщенията по радиото и телевизията и
да изпълнява дадените указания.
Наводнения могат да възникнат по поречието на реките в
резултат на обилни валежи или снеготопене, при аварийно изпускане
на язовирите или преливане от тях на значителни водни количества,
при аварии на хидротехнически съоръжения – разрушаване на
язовирни стени, защитни диги или напоителни канали.
Общи или локални валежи с голям интензитет са вероятни да
възникнат по цялата територия на страната. Валежи, надвишаващи
30-40 mm/m², за кратко време са в състояние да предизвикат
наводнение.
Предварително е наложително да знаете от кои реки, язовири
и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква
наводнение. Да знаете зоните, които може да бъдат залети, найкъсите и безопасни маршрути, по които трябва да стане евакуирането.
Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
Действия при реална опасност от наводнение
При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от
органите на "Пожарна безопасност и защита на населението",
МВР или от Оперативния дежурен на община Ямбол. Подгответе
личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и
продукти.
Изключете газта и електричеството.
При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на
водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива.
Ако имате мобилна връзка, известете телефон 112, близките си или
органите на "Пожарна безопасност и защита на населението" за
местонахождението си.
Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, е
необходимо незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към
най-близкото възвишение.

При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези,
надлези и други съоръжения, тъй като високата вода може да ви
отнесе.
При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и
изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на
пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.
Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, освен ако
сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете
ви.
Пресичайте само при спокойна вода. Бързотечащи разливи и
потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и
обезопасително въже за тялото.
Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете
се на тел. 112 или органите на "Пожарна безопасност и защита на
населението".
При липса на такава възможност, предупредете в
кметството на най-близкото населено място.
При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите
на помещенията, където са затворени.
В жилището си поставете на възможно най-високото място
всички по-ценни предмети и вещи, хербициди и химикали.
Ако жилището ви се намира в непосредствена близост до река и
попада в заливната й зона, поддържайте връзка с Оперативния
дежурен на общината, следете съобщенията по радиото и телевизията
и изпълнявайте дадените указания, особено в периоди на проливни и
продължителни дъждове във водосбора на реката.
Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в реките, това
намалява проводимостта на речното легло.
Ако живеете близо до река и забележите, че леглото и
пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци,
строителни материали, дървета и други, ако има постройки в
заливните зони, сигнализирайте в общинската администрация.
Спазвайте указанията и реда, установен от органите на МВР и
"Пожарна безопасност и защита на населението".

