
Projekt “Powódź! Razem damy radę” 
jest dofi nansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

1. Dlaczego mieszkańcy w czasie zagrożenia powodzią 
powinni słuchać poleceń Wójta?

Jeżeli nie zastosujesz się do poleceń Wójta oraz służb ewa-
kuujących, możesz utrudnić prowadzenie akcji ewakuacyj-
nych. Ryzykujesz, że nie uratujesz siebie i swojego dobytku.
2. Co każdy mieszkaniec powinien zabrać ze sobą w czasie 

ewakuacji?
W przypadku ogłoszenia ewakuacji zabierz ze sobą:
• lekarstwa dla osób cierpiących na przewlekłe choroby, 

dokumentację medyczną;
• dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, 

legitymację szkolną, legitymację, kartę emeryta 
i rencisty, akty własności, ubezpieczenie;

• ciepłe ubranie;
• suchy prowiant.

3. Jak każdy mieszkaniec powinien zabezpieczyć to, co 
zostawi w domu na czas ewakuacji?

Cenne rzeczy, dokumenty, fotografi e, sprzęt AGD i RTV 
wynieś na najwyższą kondygnację (np. na strych).
Dokumenty spakuj do toreb foliowych, drobne cenne 
rzeczy włóż do zakręconych słoików lub zamykanych 
plastikowych pojemników.
4. Jak na czas ewakuacji zabezpieczyć media (woda, prąd,

kanalizacja)?
• Woda – zakręć główną zasuwę do gospodarstwa.
• Prąd – wyłącz główne dojście prądu do obiektu.
• Kanalizacja – zamknĳ  główne odpływy i zabezpiecz  

studzienki i odejście np. workami z piaskiem.
5. Jak na czas ewakuacji zabezpieczyć żywy inwentarz?
Przed ewakuacją wyprowadź zwierzęta na wyższy teren, 
zabezpiecz paszę, wodę i ewentualnie leki dla zwierząt.

Urząd Gminy w Nowym Duninowie  |  ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
tel/fax: (24) 261 02 36, (24) 261 02 72  |  email: ug@nowyduninow.info.pl

Urząd Gminy w Nowym Duninowie Urząd Gminy w Nowym Duninowie  |  ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
tel/fax: (24) 261 02 36, (24) 261 02 72  |  email: ug@nowyduninow.info.pl

CO KAŻDY MIESZKANIEC NASZEJ 
GMINY POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻEBY LEPIEJ 

PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWODZI

Przygotuj się na wypadek powodzi, ponieważ lepiej 
się przygotować niż utracić dobytek całego życia.



6. Jak na czas ewakuacji 
zabezpieczyć sprzęt, 
maszyny?

• wywieź maszyny i sprzęt 
w bezpieczne miejsce, 
na wyższy teren;

• zabezpiecz przed wypływem 
substancji niebezpiecznych 
(skażenie środowiska olejami, 
smarami);

• odłącz akumulatory od maszyn i sprzętów spalinowych.
7. Jak zostawić informację dla rodziny i znajomych, 

dokąd zostało się ewakuowanym?
Informację pisemną pozostaw w miejscu widocznym 
i niedostępnym dla wody.
Po wewnętrznej stronie szyby na wyższej kondygnacji.
Osoby starsze przekazują informację sołtysowi.
Wyślĳ  najbliższym smsy i e-maile. 
8. Jak zapewnić ochronę dobytku przed złodziejami na 

czas ewakuacji?
Pozamykaj drzwi, okna w domu i budynkach inwentar-
skich. W miarę możliwości zabierz ze sobą najbardziej 
wartościowe przedmioty. Powiadom służby kontroli 
np. straż, policję. Poproś o dozór sąsiadów, którzy zostali.
9. Jak powiadomić innych, że nie zostałem 

ewakuowany / zostałem w gospodarstwie?
Wywieś białą fl agę (biały kawałek materiału) i zrób tablicę 
z informacją, że zostałeś w gospodarstwie. Jeżeli jest 
to możliwe, wejdź na dach budynku, machaj i wzywaj 
pomocy. Jeżeli masz dostęp do telefonu komórkowego, 
dzwoń i wysyłaj smsy na numery:

112,
Pogotowie ratunkowe – 999,

Straż pożarna – 998,
Policja – 997,

lub Gminny Punkt Kontaktowy – 501 579 142.
10. Co mam mieć przygotowane w domu, jeżeli nie zostanę 

ewakuowany?
W przypadku pozostania w domu powinieneś mieć 

przygotowane:
•  wodę, żywność na 3 dni;

•  lekarstwa;
 •  latarkę, baterie na co najmniej 3 dni;

•  telefon komórkowy;
•  świeczki, zapałki;

•  agregat 
prądotwórczy.

Jak na czas ewakuacji 

wywieź maszyny i sprzęt 
w bezpieczne miejsce,

zabezpiecz przed wypływem
substancji niebezpiecznych
(skażenie środowiska olejami, 

odłącz akumulatory od maszyn i sprzętów spalinowych.


