
 

 

 

 

 

 

 

Obfite i długotrwałe opady  śniegu, śnieżyce  oraz  silne  mrozy  mogą  być przyczyną paraliżu 

komunikacyjnego, łączności i zaopatrzenia utrudniającego życie  ludzi na  terenie  powiatu. Mogą też 

spowodować ofiary w ludziach i zwierzętach. Uwzględniając  powyższe  zagrożenia,  należy  przygotować  

siebie  i  swoją  rodzinę  przed  skutkami  wielkich mrozów i śnieżyc.    

 

1. Przygotuj  swój  dom  (mieszkanie)  przed  nadejściem  zimy: 
 

 uszczelnij  okna, drzwi  poddasze  i  ściany; 

 zabezpiecz środki, które mogą być niezbędne w czasie zimy: 

 przygotuj  zastępcze  źródła  światła  i  ogrzewania, 

 zakup  zapasowe  baterie  do  latarek  i  radioodbiorników, 

 zgromadź  piasek  i  sól  kamienną  oraz  narzędzia  do  odśnieżania, 

 zrób (w miarę możliwości) znaczne zapasy wody i żywności, która nie wymaga gotowania. 

 

2. Przygotuj  (jeżeli posiadasz) swój  samochód do zimy: 

 

 wymień  opony  na  zimowe; 

 wyposaż  samochód  w „zimowy  zestaw  samochodowy” tj.: 

 radio  zasilane  bateriami oraz mapę drogową, 

 łopatę  do śniegu (saperkę) oraz „skrobaczkę do szyb”, 

 migające światło przenośne z zapasowymi bateriami, 

 apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki, 

 odpowiednią ilość żywności, 

 śpiwór lub koc, grubą czapkę i rękawice, 

 torby plastikowe (do celów sanitarnych), zapałki, 

 podręczne narzędzia - szczypce uniwersalne, klucz  nastawny, śrubokręt itp., 

 przewody do rozruchu silnika i odmrażacz, 

 łańcuchy lub siatki do opon oraz linkę holowniczą, 

 jaskrawo kolorową tkaninę do użycia, jako flagi sygnalizacyjnej, 

 pojemnik  z  solą  kamienną  i  piaskiem; 

 utrzymuj co najmniej ½ pojemności zbiornika paliwa; 

POSTEPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA                                

SILNYM MROZEM  I  ZAMIECIĄ ŚNIEŻNĄ 



 

 

3. W przypadku ostrzeżenia o burzy śnieżnej powinieneś:   

 

 słuchaj komunikatów radiowych o warunkach pogodowych i stosować się do przekazywanych 

zaleceń; 

 pozostać w domu w czasie opadów;   

 w miarę możliwości pozamykać zwierzęta domowe i hodowlane; 

 jeżeli musisz wyjść z domu, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową, powiadom kogoś                      

o miejscu przebywania; 

 unikaj podróżowania w czasie burzy śnieżnej lub silnych mrozów, a jeżeli jednak musisz to: 
 

 wyjeżdżaj z zapasem paliwa, 

 powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz o przewidywanej trasie 

przejazdu, 

 jeśli posiadasz telefon komórkowy to zabierz go ze sobą,   

 zabierz ze sobą prowiant i koce. 

 

4. Podróżowanie w zimie   

 

Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu 

zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia 

podczas podróżowania. Udając się w dalszą podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków 

transportu. Jeśli już musisz podróżować samochodem przestrzegaj poniższych zasad. Pamiętaj od tego 

zależy bezpieczeństwo twoje i innych użytkowników dróg: 

 starannie zaplanuj podróż i dokładnie sprawdź sprawność samochodu (akumulator,  płyn chłodzący, 

oświetlenie pojazdu i światła awaryjne, hamulce i układ grzewczy); 

 podróżuj w ciągu dnia i, jeśli to możliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej osoby, używaj 

głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów; 

 informuj innych o swoim planie podróży; 

 na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne, suche pożywienie oraz kilka butelek 

wody; 

 słuchaj  komunikatów  radiowych  i  stosuj  się  do  zaleceń; 

 jeżeli śnieg uwięzi Cię w twoim samochodzie:  

 zjedź z głównego pasa, włącz migające światła alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na 

antenie samochodu lub przez okno, aby  była  widoczna  dla  ratowników 

 nie  szukaj  sam  pomocy, pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy mogli łatwiej Cię 

znaleźć. Nie wychodź z samochodu o ile nie masz w zasięgu ok. 100 m budynków,                        

w których mógłbyś znaleźć schronienie; 



 

 

 

 okryj się kocem lub włóż dodatkowe ubranie, wyłączaj silnik i ogrzewanie na 10 minut                   

w ciągu każdej godziny w celu utrzymania ciepła. Kiedy silnik pracuje, lekko otwórz okno               

w celu wentylacji; 

  wykonuj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu lecz unikaj przemęczenia. Dla utrzymania 

ciepła wszystkie osoby będące w samochodzie powinny zgromadzić się koło siebie, zwracaj 

uwagę na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia organizmu; 

 bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora. Ogranicz potrzeby zużycia energii, używaj 

światła, ogrzewania i radia zależnie od potrzeb i możliwości; 

 staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie jest więcej niż 

jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę; 

 w nocy, włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć; 

 

 

5. Udzielanie pomocy:   

 

P A M I Ę T A J !  

 

 Udziel  pomocy  osobie i  innym   przed  nadejściem  pomocy  medycznej; Nie  podawaj  

alkoholu    i  kawy  osobom  z  odmrożeniami  i  skrajnie  wychłodzonym. Obserwuj  czy  nie  

występują  u  ciebie  objawy  odmrożenia  lub  wychłodzenia – jeżeli  to  stwierdzisz,  szukaj  

pomocy  i  miejsca  schronienia. 

 

 

 


