
 

 

 

 

 

 

Upał - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze otoczenie. Zjawisku temu 

towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 °C. Długotrwałym upałom często 

towarzyszy znaczny niedostatek opadów lub ich brak, co powoduje susze. Susza może nabrać charakteru 

klęski żywiołowej i spowodować poważne zakłócenia, przez wyschnięcie rzek, katastrofalny brak wody dla 

ludności, zwierząt i przemysłu, wysychania upraw i zasiewów, naruszenie transportu wodnego itp. 

 

1. Bądź przygotowany na wystąpienie długotrwałego ocieplenia 
 
 
 

 

 rozważ montaż zewnętrznych okiennic. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do 

wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą;  

 zabezpiecz się w środki ochrony przed promieniami słonecznymi; 

 sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne; 

 

2. W czasie długotrwałego utrzymywania się wysokich temperatur 
(suszy): 

 
 

 spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki i ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych, 

zazwyczaj powodujące dalsze odwodnienie organizmu;  

 regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub 

wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, 

powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów;  

 ubieraj się w jasne luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię 

skóry oraz noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym 

nagrzaniem;  

 użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku 

skuteczności;  

 unikaj skrajnych zmian temperatury. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać                           

w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez 

lekarza;  
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 zmniejsz zużycie wody. Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi wodę, gdzie 

tylko możliwe, używaj wielokrotnie tej samej wody;  

 ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu zwłaszcza w okresie 

najintensywniejszego działania jego promieni;  

 utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach, 

przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, 

przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego; 

 pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe, zachowaj 

szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia;  

 

 


