ЩО РОБИТИ

ПІД ЧАС ПОВЕНЕЙ

ТА ПАВОДКІВ?

По́вінь (водопі́лля) — це фаза водного режиму річки, яка щороку
повторюється у певних кліматичних умовах в один і той самий сезон
року; характеризується високим і тривалим підйомом та спадом рівнів
води в річці, озері, водосховищі.
Па́водок — значне підвищення водності річки в межах річного циклу,
що виникає нерегулярно; утворюється під час сильних дощів чи під
час відлиги. На відміну від повені, паводки виникають нерегулярно.

ВИМКНІТЬ ЕЛЕКТРИКУ, ПЕРЕКРИЙТЕ ГАЗ І ВОДУ!

УВАГА !!!
→ Сигналами тривоги можуть бути звучання
церковних дзвонів чи сирени на будівлі місцевої ради,
оголошення по телебаченню,
радіо чи системою оповіщення.
ВІЗЬМІТЬ НАЙНЕОБХІДНІШЕ:
→ документи, гроші, ліки,
продукти та питну воду на один день;
→ одягніться відповідно до погоди і пори року,
та негайно покиньте будівлю.

Перед тим, як покинути будинок, ЗАЧИНІТЬ ВІКНА та ДВЕРІ!
якщо дозволяє час, заблокуйте двері та вікна першого поверху.
Залишайте поселення, обираючи, якщо це можливо,
НАЙБЕЗПЕЧНІШИЙ МАРШРУТ з найнижчим рівнем води.
ДОБИРАЙТЕСЯ ДО ПУНКТУ ЕВАКУАЦІЇ, визначеного
інструкціями чи поданого в оголошеннях (заздалегідь дізнайтеся
про місцезнаходження пункту евакуації).
Якщо немає змоги безпечно покинути будинок,
ПІДНІМІТЬСЯ НА ВЕРХНІ ПОВЕРХИ або перейдіть до вищих
будівель, вилізьте на дерево і залишайтеся там до евакуації;
якщо будинок одноповерховий – займіть горище.
Відімкніть хлів, ВИПУСТІТЬ ТВАРИН.

СИГНАЛІЗУЙТЕ рятівникам,
щоб вони змогли швидко вас помітити.

УВАГА!!! НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОБІЛЬНИЙ
ТЕЛЕФОН БЕЗ ПОТРЕБИ, щоб він був заряджений
і доступний якомога довше для зв’язку з вами.
Для отримання додаткової інформації,
будь ласка, звертайтесь до:
·
·
·
·
·

·
·
·
·

місцевої ради
пожежно-рятувальної служби
міліції
швидкої медичної допомоги
друзів та родичів

ІСТОРИЧНІ ПАВОДКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ
БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР:
червень, 1893
· вересень, 1927
· липень, 1980
червень, 1900
· вересень, 1941
· червень, 1998
червень, 1906
· липень, 1948
· липень, 2008
липень, 1913
· червень, 1969
· травень-липень, 2010

Листівка підготовлена Екологічною мережею «Зої» в рамках кліматичних проектів ЄЕК ООН/
ОБСЄ/ЮНЕП у басейні р. Дністер у рамках міжнародної ініціативи «Довкілля та безпека»
(ENVSEC). Проекти фінансували уряди Фінляндії, Швеції, Австрійське агентство розвитку та
Інструмент стабільності Європейського Союзу.
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