Polgári védelem
A lakosság önvédelmre és kölcsönös segítségnyújtásra való felkészítése (LÖKSF)
A LÖKSF 2018-as évre szóló fő témája: „Magatartási szabályok természeti katasztrófák esetén“
Az önvédelem a személy és legközelebbi környezetének önerőből és saját eszközökkel való megvédése, és a rendkívüli események – katasztrófák által okozott károk enyhítésére illetve kiküszöbölésére irányul.
A természeti katasztrófa
olyan rendkívüli esemény, melynek során a természeti erők
kedvezőtlen hatásának következtében az energiák és anyagok
együttes felszabadulásának következményeként a veszélyes
anyagok és egyéb tényezők negatív hatással vannak az életre,
egészségre vagy az anyagi értékekre

Természeti katasztrófák
Árvíz és áradás, jégeső, szélvihar
következményei, földcsuszamlás,
hófúvás, lavinák, nagy kiterjedésű
jegesedés és földrengés

A természeti katasztrófa által sújtott terület jellemzői:
1. nagyszámú személy érintett, akik fedél és alapvető létszükségleti elemek nélkül maradtak, sokkos állapotban
vannak, sérültek vagy elhunytak
2. az épületek, ipari létesítmények, hidak sérültek vagy romba dőltek, a közlekedés rendje megbomlik, a műemlékek és védett természeti képződmények megsemmisülnek
3. az utcák helyenként vagy teljesen beomlanak, sérülnek az úttestek
4. sérülnek az elosztó hálózatok és berendezések
5. tűz keletkezik
6. a létesítményeket illetve jelentős területeket víz áraszt el
7. nagyszámú állat sújtott, megsemmisül vagy sérül a növényzet, erdők és a termőtalaj
8. romlanak a higiéniai feltételek, fertőző betegségek alakulnak ki és terjednek
9. az élet és környezetviszonyok megbomlanak és korlátozott a termelés.

Alapvető magatartási szabályok veszélyeztetettség esetén
 tudatosítsák, hogy legnagyobb érték az emberi élet és egészség, csak ezt követi a vagyon mentése
 ne feledkezzenek meg az önvédelemről, az elsősegélynyújtásról és a kölcsönös segítségnyújtásról veszély
esetén
 fogadják meg a rádió és televízió által közvetített információkat
 ne becsüljék alá a fennálló helyzetet és őrizzék meg nyugalmukat és megfontoltságukat
 ne telefonáljanak feleslegesen, hogy a rendkívüli helyzet esetén ne terheljék a telefonhálózatot
 segítsenek a többieknek, elsősorban az idős, beteg és magatehetetlen embereknek, gondoskodjanak a gyerekekről
 tartsák be a polgári védelem munkatársainak és a többi mentési alakulat, közigazgatási és önkormányzati
szerv utasításait.

A Galántai járás területén a leggyakrabban árvizek és áradások fordulnak elő
(a Vág, Fekete-víz, Kis-Duna, Szeli Dudvág, Gidra folyók és patakok környékén)
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Árvízről és áradásról akkor beszélünk, amikor emelkedik a folyók vízszintje, a víz kilép medréből és elárasztja a környező területet

Az alapvető magatartási szabályok árvízkor és áradáskor a következők:

 szemeljenek ki egy biztonságos helyet, amelyet nem önt el
a víz
 az értékesebb tárgyakat az alagsorból, a földszinti helyiségekből és garázsokból helyezzék a felsőbb szintre
 készítsenek homokzsákokat az alacsonyabb fekvésű ajtók
és ablakok eltorlaszolására
 készítsenek tartós élelmiszert és ivóvizet legalább 2-3 napra
Árvíz és áradás előtt

 ha személygépkocsi tulajdonosai, készítsék elő járművüket
használatra
 készüljenek fel az emberek és állatok evakuálására, kitelepítésére
 rögzítsék azokat a tárgyakat, amelyeket az ár elsodorhatna
 készítsenek poggyászt arra az esetre, ha kitelepítést rendelnének el
 hagyják el a veszélyeztetett térséget
 ne telefonáljanak, csak segélykérési céllal

Árvíz és áradás idején

 kitelepítés elrendelése esetén tartsák be a veszélyeztetett
térség elhagyására vonatkozó alapelveket, és tartsák tiszteletben a kitelepítési bizottság illetve a válságstáb tagjainak
utasításait
 Időszűkében azonnal menjenek olyan magasabban fekvő
helyre, amelyet nem önt el a víz
 Ne keltsenek pánikot, és ne terjesszenek rémhíreket
 ellenőriztessék a lakóhely állapotát (az épület statikáját,
lakhatóságát), a villamos-, gáz- és vízvezetékeket, a szen�nyvíz elvezetését

Az árvíz és áradás levonulása
után

.
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 biztosítsák az elhullott állatok, a károsodott élelmiszerek,
és a vízzel érintkezésbe kerülő mezőgazdasági termények
megsemmisítését – tartsák be a közegészségügyi szakember utasításait
 tájékozódjanak a humanitárius segélyhelyekről
 lépjenek kapcsolatba az illetékes biztosítóval a kárfelmérés
és kártalanítás ügyében.
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