
13Gmina Tarnow Opolski4   08

Jak siê chroniæ  
przed upa³ami 

 i silnymi wiatrami 
 
Jesteœmy akurat w najgo-
rêtszym okresie lata. Oprócz 
niekwestionowanych korzyœ-
ci jakie daje nam s³oneczna 
pogoda , wi¹¿¹ siê z ni¹ tak¿e 
zagro¿enia. Przed nimi prze-
strzega Gminny Zespó³ Rea-
gowania. 
 

Zbyt intensywny wysi³ek w cza-
sie gor¹cego dnia, spêdzanie 
zbyt d³ugiego czasu na s³oñcu 
albo zbyt d³ugie przebywanie w 
przegrzanym miejscu mo¿e 
spowodowaæ uraz termiczny. 
Aby móc skutecznie zapobie-
gaæ podobnym przypadkom 
poznaj objawy i b¹dŸ gotów do 
udzielenia pierwszej pomocy  
w takich przypadkach. Uraz 
termiczny mo¿e przybraæ 
postaæ oparzenia s³onecznego 
lub przegrzania. 
Oparzenia s³oneczne 
Objawy: zaczerwienienie i bo-
lesnoœæ skóry, mo¿liwe swê-
dzenie, pêcherze, gor¹czka, ból 
g³owy. 
Pierwsza pomoc: weŸ ch³odny 
prysznic, u¿yj myd³a aby 
usun¹æ olejki (kremy). Miej-
sca oparzone polewaj du¿¹ 
iloœci¹ zimnej wody. Jeœli na 
skórze wyst¹pi¹ pêcherze, zrób 
suchy, sterylny opatrunek i 
skorzystaj z pomocy me-
dycznej. 
Przegrzanie 
Objawy: Os³abienie, zawroty 
g³owy, pragnienie, nudnoœci  
i wymioty, kurcze miêœni 
(zw³aszcza nóg i brzucha), 
utrata przytomnoœci. 
Pierwsza pomoc: Po³ó¿ po-
szkodowan¹ osobê w ch³od-
nym miejscu (nogi unieœ na 
wysokoœci 20-30 cm). Poluzuj 
ubranie. U¿yj zimnej, mokrej 
tkaniny jako ok³adu do obni-
¿enia temperatury cia³a. Poda-
waj do picia wodê z sol¹ ma-
³ymi ³ykami. Jeœli wyst¹pi¹ 
nudnoœci, odstaw wodê. Jeœli 
wyst¹pi¹ wymioty, szukaj na-
tychmiastowej pomocy medy-
cznej. W przypadku utraty 
przytomnoœci przy wyczu-
walnym oddechu i têtnie, u³ó¿ 
poszkodowanego na boku. 
B¹dŸ przygotowany na wyst¹-
pienie gwa³townego ocieple-
nia ! 

- Utrzymuj ch³odne powietrze 
wewn¹trz pomieszczeñ poprzez 
stosowanie ¿aluzji w drzwiach 
i oknach. 

- Rozwa¿ utrzymanie w u¿yciu 
zewnêtrznych okiennic przez 
ca³y rok. Zewnêtrzne okiennice 
latem nie dopuszczaj¹ ciep³a do 
wnêtrza domu, natomiast utrzy-
muj¹ ciep³o w domu zim¹.  
- SprawdŸ przewody urz¹dzeñ 
klimatyzacyjnych, czy s¹ w³aœ-
ciwie izolowane i szczelne. 

- Oszczêdzaj elektrycznoœæ.  
W okresie du¿ych upa³ów, lu-
dzie maj¹ tendencje do znacz-
nie wiêkszego zu¿ycia energii 
elektrycznej na potrzeby urz¹-
dzeñ klimatyzacyjnych, co pro-
wadzi do niedoboru mocy lub 
przerw w dop³ywie pr¹du. 

- Przebywaj wewn¹trz pomie-
szczeñ tak d³ugo, jak to mo¿li-
we. Jeœli jest brak klimatyzacji, 
przebywaj na najni¿szym po-
ziomie budynku, poza zasiê-
giem œwiat³a s³onecznego. 

- Spo¿ywaj zbilansowane, 
lekkie posi³ki. 

- Regularnie pij du¿e iloœci 
wody. Osoby cierpi¹ce na 
epilepsjê oraz schorzenia serca, 
nerek lub w¹troby, bêd¹ce na 
nisko-wodnej diecie, oraz ma-
j¹ce problemy z utrzymaniem 
p³ynów, powinny skontaktowaæ 
siê z lekarzem przed zwiêkszo-
nym przyjmowaniem p³ynów. 

- Ogranicz przyjmowanie na-
pojów alkoholowych. Mimo, ¿e 
piwo i napoje alkoholowe zdaj¹ 
siê zaspakajaæ pragnienie, to 
zazwyczaj powoduj¹ dalsze 
odwodnienie organizmu. 

- Ubieraj siê w luŸno dopaso-
wane rzeczy, zakrywaj¹ce mo-
¿liwie najwiêksz¹ powierz-
chniê skóry. Lekka, o jasnych 
kolorach odzie¿, odbija ciep³o  
i promieniowanie s³oñca oraz 
pomaga utrzymaæ normaln¹ 
temperaturê cia³a. 

- Noœ okrycia g³owy, które 
skutecznie bêd¹ chroniæ twarz  
i g³owê przed nadmiernym na-
grzaniem. 

- Unikaj zbytniego nas³onecz-
nienia. Opalenizna spowalnia 
zdolnoœæ do samoczynnego 
ch³odzenia siê. 

- U¿yj œrodków ochrony przed 
promieniami s³onecznymi  
o wysokim wspó³czynniku sku-
tecznoœci ochrony. 

- Unikaj skrajnych zmian 
temperatury. Zwolnij tryb ¿y-
cia. Zredukuj, wykreœl lub 
przeorganizuj wyczerpuj¹ce za-
jêcia. Osoby wysokiego ryzyka 
powinny przebywaæ w ch³od-
nych miejscach. Stosuj tabletki 
solne, ale tylko wtedy, jeœli zo-
sta³y zalecone przez lekarza. 

- Pamiêtaj, ¿e podczas upa³ów 
wystêpuje zwiêkszone zagro-
¿enie przeciwpo¿arowe prze-
bywaj¹c w lesie, na podsuszo-
nych ³¹kach, œcierniskach za-
chowaj szczególn¹ ostro¿noœæ, 
i staraj siê nie zaprószyæ ognia. 

 
Podczas suszy 

- Zmniejsz zu¿ycie wody. 

- Podlewanie trawników i my-
cie samochodów marnotrawi 
wodê. 

- Gdzie tylko mo¿liwe u¿ywaj 
wielokrotnie tej samej wody. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichury i huragany 

Powodzie, wichury, œnie¿yce, 
po¿ary przestrzenne i inne - to 
katastrofy, które mog¹ siê 
wydarzyæ w naszym woje-
wództwie. Mog¹ wyst¹piæ w 
ró¿nych postaciach i rozmia-
rach. Wiêkszoœæ jest powodo-
wana przez zmienne warunki 
pogodowe. Czêœæ z nich jest 
przewidywalna, ale wiêkszoœæ 
ci¹gle nas zaskakuje. Chocia¿ 
katastrofy naturalne nie s¹ 
zjawiskiem, o którym chêtnie 
siê czyta, to jednak wskazane 
jest wiedzieæ wiêcej na ich 
temat.  
Co nale¿y zrobiæ przed 
spodziewan¹ wichur¹: 
- upewnij siê czy wszyscy 
cz³onkowie Twojej rodziny 
wiedz¹ jak postêpowaæ  
w czasie wichury oraz naucz 
ich jak wy³¹czyæ w domu 
dop³yw gazu, wody, ele-
ktrycznoœæ, 
- opracuj plan komunikowa-
nia siê w czasie zagro¿enia na 
okolicznoœæ gdy cz³onkowie 
rodziny s¹ rozdzieleni (np. 
rodzice w pracy a dzieci w 
szkole), 
- naucz cz³onków rodziny 
(dzieci) jak i kiedy wzywa siê 
policjê, stra¿, pogotowie ratun-
kowe, gazowe, energetyczne, 
które radio jest nastrojone na 
odbiór informacji o stanie 
zagro¿enia, 

- zabezpiecz swój dom: zam-
knij okna, zabezpiecz rynny  
i inne elementy budynku, 
- zabezpiecz lampy i inne 
urz¹dzenia, które mog¹ ulec 
zniszczeniu, 
- usuñ z parapetów i balko-
nów przedmioty, które mo-
g³yby zagra¿aæ przechodz¹-
cym, 
- uprz¹tnij z obejœcia przed-
mioty, które mog³yby narobiæ 
szkód, 
- zapewnij sobie odpowiedni¹ 
iloœæ Ÿród³a œwiat³a jak: latarki 
elektryczne (baterie do latarek 
i odbiorników radiowych, 
œwiece, 
- sprawdŸ stan apteczki pier-
wszej pomocy i zaopatrz siê  
w niezbêdne medykamenty, 
- przygotuj rzeczy, które mo-
g¹ byæ przydatne podczas 
ewakuacji np.: dokumenty, 
wartoœciowe rzeczowe, ¿yw-
noœæ, 
- nie parkuj pojazdów w po-
bli¿u drzew, s³upów i trakcji 
elektrycznych. 
 
Podczas wichury: 
- w³¹cz radio na czêstotliwoœci 
radia regionalnego albo roz-
g³oœni lokalnej w celu uzys-
kania komunikatu o zagro-
¿eniu i sposobach postê-
powania, 
- wy³¹cz g³ówny wy³¹cznik 
pr¹du i gazu - ograniczy to 
niebezpieczeñstwo powstania 
po¿aru, 
- schowaj siê w najni¿szych 
partiach budynku z dala od 
okien, sufitów i drzwi, 
- znajduj¹c siê poza domem 
pozostañ tam do momentu 
ustania wichury, 
- nie zatrzymuj siê pod 
trakcjami elektrycznymi, plan-
szami reklamowymi, drze-
wami. 
 
Po wichurze: 
- nale¿y zorganizowaæ pomoc 
poszkodowanym w czasie 
wichury, 
- je¿eli twój dom uleg³ zni-
szczeniu wkraczaj do niego 
ostro¿nie, sprawdŸ wszystkie 
instalacje, 
- unikaj le¿¹cych lub zwisa-
j¹cych przewodów elektry-
cznych, 
- nie usuwaj drzew, które 
upad³y na linie energetyczne 
 
Opracowa³: Krzysztof Sziroki 


