ЗАШТИТИМО ЗАЈЕДНИЦУ ОД ПОПЛАВА

Упутства становништву за превентивно деловање у
случају опасности од поплава:
1. Током периода кад нема поплава понашајте се одговорно
према средини у којој живите и радите, не бацајте отпад у
водотокове (реке, јаруге, потоке и канале) и на пропуснике
и одводнике површинских вода и не затрпавајте их;
2. Ако је отпад већ у коритима водотокова, пропусницима
и одводницима, организујте се на нивоу месне заједнице
да их очистите од отпада и наноса материјала и да их
одржавате у исправном стању. Проблеме које не можете
сами решити пријавите надлежној комуналној инспекцији
или Штабу за ванредне ситуације;
3. У градовима где је код јаких киша појачано отицање
вода, не бацајте отпад и не прекривајте шахте за одвод
атмосферске воде;
4. Уколико су стамбени и економски делови вашег
домаћинства на местима на којима могу бити угрожени
поплавним таласом или бујицом, ископајте одводне канале
и одржавајте их у исправном стању;
5. По могућству припремите џакове са песком које у случају
наиласка поплаве можете ставити на места продирања воде и
затворите сва места на кући кроз која вода може да уђе;

6. Уређаје и намештај подигните на више спратове или виша
места у кућама, да бисте спречили или умањили штету;
7. Уколико прети продор поплавног таласа на време
искључите све инсталације (довод плина, струје и др.);
8. Не преграђујте водотокове како би правили акумулацију
воде у летњем периоду;
9. Не нарушавајте изграђене обалоутврде да бисте правили
газове, узимали материјал са насипа и слично. Не сеците
растиње на обалама водотокова и не дозволите другима
да то чине. Не дозволите „чисту” сечу шума – тиме се
штитите од ерозија и клизишта. Овим и сличним радњама
нарушавате систем одбране од поплава и угрожавате себе,
своју имовину и околину;
10. У случају настале опасности од поплаве приоритет је на
спашавању људи и животиња, а тек потом, ако постоји
могућност, имовине и културних добара. Не заборавите
децу и немоћне – они не могу сами да се спашавају!!!
11. Паника је највећи непријатељ борбе са поплавом. Борите
се свим снагама против ње!!!
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Изречени ставови припадају искључиво аутору и његовим сарадницима и не
представљају нужно званичан став Мисије ОЕБС-a у Србији.
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