Бурі

Кожної осені та зими бурі спричиняють великі пошкодження, в тому числі припинення
електропостачання, по всьому північно-західному узбережжю Тихого океану. Вживши заходів
зараз, ви зможете врятувати життя і зменшити пошкодження, викликані бурями та іншими
загрозами, пов'язаними з негодою.
Що слід зробити перед бурею
 Зверніться у місцеве управляння з
надзвичайних ситуацій або до
Національної служби погоди (National
Weather Service), щоб дізнатися, які види
бур найбільш вірогідні у вашому районі.
 Зберіть аварійний комплект запасів.
 Якщо у вас є побутовий генератор,
упевніться, що ви вмієте безпечно ним
користуватися. Дотримуйтесь усіх
інструкцій та у разі необхідності зверніться
до продавця. Неправильне користування
генератором може спричинити отруєння
чадним газом.
 Дізнайтеся, кому у вашому районі може
знадобитися особлива допомога,
наприклад людям похилого віку, інвалідам
і сусідам, що не володіють англійською.
 Запитайте у ветеринара про інструкції з
догляду за тваринами у надзвичайній
ситуації.
 Якщо ви живете на узбережжі або на березі
внутрішнього водоймища, дізнайтеся про
шляхи евакуації.
 Довідайтеся, які плани дій у надзвичайній
ситуації існують у вас на роботі, в школі та
дошкільному закладі.
 Зробіть оцінку безпеки вашого будинку,
щоб дізнатися, які сусідні дерева можуть
упасти під час бурі.
 Якщо ви має гараж з електричним
відкриванням дверей, знайдіть, де
знаходиться ручне управління.
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Що слід робити під час бурі
 Не піддавайтеся паніці. Дійте швидко, щоб
захистити себе і допомогти іншим.
 Вимкніть плиту, якщо ви готуєте в момент
припинення електропостачання, а також
вимкніть газові прилади.
 Ніколи не використовуйте газову плиту
для обігріву.
 Ніколи не паліть вугілля у приміщенні.
 Ніколи не використовуйте генератор у
приміщенні, в гаражі або під наметом для
машин.








Якщо ви знаходитеся у приміщенні,
відійдіть від вікон або предметів, що
можуть упасти. У багатоповерхових
будинках перейдіть на нижчі поверхи.
Якщо ви знаходитеся надворі, зайдіть у
будинок. Уникайте повалених електричних
ліній, електричних стовпів і дерев.
Якщо ви за кермом, з'їдьте з дороги та
зупиніться у віддаленні від дерев. Якщо
можливо, зайдіть у безпечний будинок.
Уникайте мостів, ліній електропередач та
інших небезпечних об'єктів.
Слухайте радіо, щоб почути інструкції, як
діяти у надзвичайній ситуації.

Що слід робити після бурі
 Перевірте, чи немає травм у вас та у людей
поруч із вами.
 Евакуюйтеся зі зруйнованих будинків. Не
вертайтеся доти, доки влада не оголосить,
що це безпечно.
 Телефонуйте 9-1-1 лише для того, щоб
повідомити про ситуацію, що становить
загрозу життю.
 Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте
шипіння у приміщенні, відкрийте вікна та
покиньте будинок. Вимкніть джерело газу і
зателефонуйте в газову компанію. Не
використовуйте сірники, свічки, прилади з
відкритим полум'ям або електричні
вимикачі у домі.
 Якщо припиниться електропостачання,
тримайте двері холодильника та
морозильної камери закритими, щоб
зберегти продукти замороженими до двох
днів.
 Надайте допомогу своїм сусідам, особливо
людям похилого віку та інвалідами.
 Спробуйте зателефонувати вашій
контактній особі в іншому районі, але
намагайтеся не робити місцевих дзвінків.
 Слухайте портативне радіо або радіо, що
повідомляє про погоду, щоб почути
інструкції або офіційне повідомлення
«Відбій тривоги». Радіостанції будуть
передавати, що робити, де знаходяться
сховища на випадок надзвичайної ситуації
та пункти медичної допомоги, а також про
масштаб пошкоджень.

