
 

 

 

 

 

 

Burza (zjawisko atmosferyczne, charakteryzujące się intensywnymi, ulewnymi opadami, połączonymi 

często z wyładowaniami atmosferycznymi oraz silnym wiatrem i gradobiciem). Najczęstszą przyczyną jej 

występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko 

to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.  

 

1. Bądź przygotowany na wystąpienie burzy i gradobicia 
 
 
 

 

 włącz radio (zasilane bateryjnie) na częstotliwości radia regionalnego, albo rozgłośni lokalnej               

i słuchaj prognozy pogody oraz podawanych komunikatów;  

 przygotuj swoje mieszkanie (dom):  

 zamknij  okna,  drzwi  i  zabezpiecz  (w miarę możliwości) elementy  budynku, które  

mogą  ulec  zniszczeniu przez grad, 

 przygotuj  zastępcze  oświetlenie  i  baterie  do  odbiorników  radiowych, 

 ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe 

od skutków burzy i gradobicia;  

 zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;  

 sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów; 

 

2. Podczas burzy i gradobicia: 
 

 jeżeli dom nie ma odgromników lub są źle zainstalowane, nie należy zbliżać się do urządzeń 

elektrycznych i metalowych.  Nie jest bezpieczne kąpanie się w wannie (wyjdź z wanny),  

korzystanie z wody bieżącej, dotykanie kranu czy kaloryfera; 

 przyjmij zasadę, że w czasie burzy należy odłączyć urządzenia elektryczne od prądu; 

 nie  rozmawiaj  przez  telefon  (stacjonarny i komórkowy) najlepiej je wyłączyć; 

 pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi; 

 w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane. 

 jeżeli zdarzenie spotka Cię z dala od domu: 
 

 

 

 

POSTEPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA                                

BURZĄ  I  GRADOBICIEM 



 

 

 

 Burza  
 

 znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jej ustąpienia, 

 nie  zatrzymuj  się  pod  trakcjami  elektrycznymi, w pobliżu transformatorów                            

i przewodów wysokiego napięcia, pod wysokimi drzewami, planszami  reklamowymi, 

 stojąc  pod  budynkiem  uważaj  na  instalację  odgromową; 

 w otwartym terenie należy kucnąć ze złączonymi nogami.  Nie kładźmy się na ziemi               

i nie stójmy w rozkroku, 

 gdy burza zaskoczy nas podczas jazdy samochodem: 

 stań na poboczu i przeczekaj ulewę,  

 unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi itp.,  

  nie dotykaj metalowych części i nie wychylaj się przez okno; 

 

 Gradobicie  
 

Jeżeli spotka Cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do 

czasu jego zakończenia. 

 

3. Po burzy i gradobiciu: 
 

 udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom; 

 nie przenoś ciężko rannych osób chyba, że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem 

kolejnych obrażeń; wezwij pomoc; 

 jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu,                 

jak i jego wyposażenia, w celu ubiegania się o odszkodowanie. 

 

 

  

 

 

 


