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NARAVNE NESREČE

Poplave so v Sloveniji med najpogostejšimi naravnimi nesrečami. Pojavijo se lahko 

kadarkoli v letu. Najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. 

Prizadenejo lahko veliko ljudi. Težko jih je preprečiti. V stripu boš spoznal, kako se lahko 

skupaj z odraslimi pripraviš na poplave.
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POPLAVE

Včasih nas poplava preseneti. Z odraslimi se 
pogovori, kaj boste potrebovali ob poplavi. 
Pomagaj pripraviti zalogo hrane, vode in drugih 
stvari.

Če živiš blizu vodotoka, je dobro, da z odraslimi 
preveriš, ali poplavlja, do kod pride voda in kam 
se lahko umakneš. Ne približuj se brežinam,  
saj je deroča reka nevarna.

Kadar močno dežuje, skupaj z odraslimi poslušaj 
obvestila na radiu ali televiziji. Tako izveš, kakšno 
je stanje vodotoka, kje že poplavlja, kje so 
poplavljene ceste …

Kadar je dovolj časa, naj odrasli predmete iz 
nižjih prostorov umaknejo v višje nadstropje. 
Manjše predmete lahko odneseš tudi ti.

Nihče si ne želi poplave v hiši! Vrata in okna  
v pritličju naj odrasli zaščitijo s protipoplavnimi 
vrečami. To so vreče, napolnjene s peskom.

Če ostaneš v poplavljeni hiši, se skupaj z odraslimi 
umakni v višje nadstropje. Na prostem pa pojdite 
na višja območja, ki jih voda ne bo dosegla. 
Dobro je imeti pri sebi telefon. Veš, zakaj?  
Veš, katero številko kličeš?

Po poplavi čaka ljudi veliko dela. Vodo iz 
poplavljenih hiš pomagajo črpati gasilci. 
Poplavljene predmete je treba očistiti,  
razkužiti in posušiti, uničene pa zavreči.

Poslušaj obvestila o uporabi pitne vode.  
Če je treba, naj odrasli vodo prekuhajo.  
Ali pa pijemo vodo iz plastenke. Hrana, ki je  
bila poplavljena, ni primerna za uživanje.

Več informacij o tem, kako ravnati ob napovedi poplave, pred poplavo, med njo in po njej, dobite na spletni strani: www.sos112.si. Bolje pripravljen kot poplavljen
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