
 

 

 

 

 

 

 

 

Wichury (wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h.),  huragany  (wiatry wiejące z prędkością powyżej 

120 km/h.) oraz trąby powietrzne (wirowy ruch powietrza, powstający w chmurze burzowej) występujące 

w Polsce coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa                          

z korzeniami oraz paraliżować transport. Najgroźniejszą formę przyjmują w okresie wiosennym i jesiennym.  

 

Ochrona przed wichurą lub huraganem (trąbą powietrzną) ogranicza się w zasadzie do 

zabezpieczenia ludzi  i ich mienia oraz do usuwania skutków zdarzenia. 

 

 

1. Przygotuj  się do nadejścia  wichury, huraganu (trąby), jeżeli jest 
spodziewana. 

 
 

 

 upewnij  się  czy  członkowie  rodziny wiedzą  jak postępować  podczas  wichury (wyłączania  

wody, gazu  i  prądu); 

 opracuj  sposób  komunikowania  się  w  czasie  zagrożenia,  gdy  członkowie  rodziny  są  

rozdzieleni (np. rodzice  w  pracy  a  dzieci  w  szkole); 

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

i słuchaj prognozy pogody oraz podawanych komunikatów;  

 zabezpiecz swój dom: 
 

 zamknij  okna  drzwi  i  zabezpiecz  inne  elementy  budynku, które  mogą  ulec  

zniszczeniu, 

 usuń  z  parapetów  i  balkonów  przedmioty, które  mogą  zagrażać  przechodzącym, 

 przygotuj  zastępcze  oświetlenie  i  baterie  do  odbiorników  radiowych, 

 przygotuj  rzeczy, które  mogą  być  przydatne  podczas  ewakuacji (dokumenty, 

żywność,  rzeczy  wartościowe); 
 

 pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują; 

 zaopatrz się w niezbędne leki pierwszej pomocy i materiały sanitarne; 

 jeżeli posiadasz samochód zaopatrz się w paliwo. Może on być potrzebny. 

 

 

POSTEPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA                                

WICHURĄ  I  HURAGANEM (TRĄBĄ POWIETRZNĄ) 



 

 

 

2. W trakcie trwania wichury, huraganu. 
 
 

 zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz,  jeśli nie jest to absolutnie konieczne; 
 włącz radio (zasilane bateryjnie) na częstotliwości radia regionalnego albo rozgłośni lokalnej               

i słuchaj prognozy pogody oraz podawanych komunikatów; 
 wyłącz główny wyłącznik prądu i zamknij główny zawór gazu – ograniczy to 

niebezpieczeństwo powstania pożaru (wybuchu gazu); 
 schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów 

i drzwi; 
 jeśli znajdziesz się z dala od domu: 

 pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie,  

 nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami,  

 nie poruszaj się pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne mogę 

Cię dotkliwie poranić; 
 jadąc  samochodem  zatrzymaj  go  w  możliwie  bezpiecznym  miejscu; 
 jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację:  

 wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe, 

 opuszczając mieszkanie sprawdź wyłączenie energii elektrycznej, głównego zaworu wody 

i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom,  

 zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,  

 zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież. 
 

 

3. Po przejściu silnych wiatrów: 
 

 

 

 

 udziel pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym oraz powiadom, odpowiednie służby               

ratunkowe o konieczności udzielenia pomocy;  

 jeżeli  twój  dom  został  zniszczony  lub  uszkodzony  wkraczaj  do  niego  ostrożnie (sprawdź  

wszystkie  instalacje); 

 jeżeli to możliwe, uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych oględzin domu;  

 nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj leżących 

lub zwisających przewodów elektrycznych;  

 jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia 

(jeżeli jest to możliwe);  

 wezwij  pomoc  specjalistyczną  jeżeli  uważasz, że  uszkodzenia  zagrażają  Tobie  lub  

innym  mieszkańcom. 

 


