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Повені 
Повені — найчастіші та найбільш поширені стихійні лиха. 

Якщо ви мешкаєте у місцевості, де бувають повені, ви повинні знати про таке: 

Що слід зробити до початку повені 

 Складіть план евакуації, в тому числі 
сплануйте, куди їхати та який маршрут 
обрати. 

 Підготуйте своє житло до повені. 
Зателефонуйте у місцевий відділ 
будівництва або управління з 
надзвичайних ситуацій, щоб отримати 
інформацію. 

 Придбайте страховку від повені. 

 Зберігайте усі страхові поліси та список 
цінних речей у безпечному місці. 

 Зробіть фотографії чи відеозапис 
коштовностей, які ви маєте у себе вдома. 

 Слухайте по радіо або по телевізору 
повідомлення щодо загрози повені. 

 Слідкуйте, щоб ваша машина була 
заправлена пальним. 

Що слід робити під час повені 

 Не намагайтеся пройти або проїхати через 
затоплену місцевість. Вода може бути 
глибше, ніж здається, до того ж рівень 
води швидко піднімається. Користуйтеся 
офіційними маршрутами аварійної 
евакуації. Якщо ваша машина застрягла у 
повеневій воді, швидко виберіться з неї та 
перемістіться на більш високе місце. 

 Тримайтеся осторонь потоку води; потік 
глибиною шість дюймів (15 см) може 
збити вас із ніг. Машини з легкістю змиває 
вода глибиною лише два фути (60 см). 

 Тримайтеся осторонь районів, уражених 
стихійним лихом, крім випадків, коли 
влада запрошує добровольців. 

 Не підходьте до повалених ліній 
електропостачання. 

 Якщо вашу оселю затопило, вимкніть усі 
побутові пристрої, доки представники 
аварійних служб не повідомлять, що 
вмикати їх безпечно. Не відкачуйте воду з 
підвалу, доки повень не відступить. 
Уникайте підлог, стін та дахів, що 
втратили міцність. 

 Часто мийте руки чистою водою з милом, 
якщо ви контактуєте з повеневими водами. 

Що слід робити після повені 

 Під час прибирання надівайте рукавиці та 
чоботи. 

 Відкрийте усі двері та вікна. Якщо 
можливо, використовуйте вентилятори для 
провітрювання будинку. 

 Виперіть увесь одяг і білизну в гарячій 
воді. 

 Викиньте матраци та м'які меблі — 
відчистити їх буде неможливо. 

 Змийте бруд та мул зі стін, столів та підлог 
із твердою поверхнею водою з милом. 
Продезінфікуйте їх, протерши поверхні 
розчином однієї склянки відбілювача на 
галон (3,8 л) води. 

 Викиньте усі харчові продукти, що 
контактували з повеневою водою. 
Консервовані продукти можна залишити, 
але треба ретельно вимити банки, перед 
тим як їх відкривати. 

 Якщо ваша свердловина затоплена, то вода 
у вашому крані може бути небезпечною. 
Якщо ви маєте комунальне 
водопостачання, відділ охорони здоров'я 
повідомить вам по радіо або по телевізору, 
чи ваша вода безпечна для вживання. Доки 
ваша вода не стане безпечною, 
використовуйте чисту воду у пляшках. 

 Навчіться очищувати воду. Якщо ви маєте 
свердловину, дізнайтеся, як її обеззаразити. 

 Не використовуйте вашу систему 
очищення стоків, коли вода стоїть на ґрунті 
навколо неї. Ґрунт нижче не поглинатиме 
воду з мийок або туалетів. Коли земля 
висохне, застосовування системи 
очищення стічних вод може знову стати 
безпечним. Щоб переконатися у цьому, 
зверніться у місцевій відділ охорони 
здоров'я. 

 Коли повеневі води відступлять, будьте 
обережні на дорогах із покриттям, що 
втратило міцність. 
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