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A TÉLI IDŐSZAK VESZÉLYEI
Teendők és jótanácsok a balesetek megelőzése érdekében
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Szén-monoxid-mérgezések megelőzése

A fűtési szezonban az ismételt figyelemfelhívások ellenére emelkedik a tüzelő- és fűtőberendezések
meghibásodásából, vagy azok nem rendeltetésszerű használatából adódó tűzesetek és kéménytüzek
száma, és mint „csendes gyilkos”, a szén-monoxid is minden évben szedi áldozatait. Az
alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel megelőzhető a tragédia.
A lakásokban, helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú,
kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést használjon, a gyártó által ajánlott
tüzelőanyaggal. A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról,
hogy az állandó szellőzés megoldott!
A hibásan üzemelő gázkazán, a rosszul működő kémény szénmonoxid-mérgezést eredményezhet.
Ennek megelőzésére szénmonoxid-érzékelő vásárlását javasoljuk, amely a szénmonoxidkoncentráció emelkedése esetén hangjelzéssel figyelmeztet a veszélyre. A termékek köre
meglehetősen széles, ezért tanácstalanság esetén szakember segítségét kikérve célszerű választani.
A gázfogyasztó berendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a tulajdonos felelőssége,
aki köteles gondoskodni a berendezés szakember általi műszaki felülvizsgálatáról. Azokat a PB
gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek
szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt
térben! A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként
szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
Rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel a tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelő
fűtőkészüléket is, a berendezés közelében ne tároljon fűtőanyagot, illetve azt csak kihűlt állapotú
fűtőberendezésbe töltse. A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szellőztetett
helyiségben tárolja, lehetőleg a házon kívül.
A szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma, stb.) üzemelő tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd
tüzelő- vagy engedélyezett anyaggal gyújtsa be és üzemeltesse. Az ilyen berendezés közelébe ne
tegyen éghető anyagot, a kipattanó szikra felfogására fémből készült és vízzel töltött szerkezetet
használjon! A tüzelőberendezés ajtóit állandóan tartsa csukva, a berendezés tisztítását csak akkor
végezze, amikor az már lehűlt. Lehetőleg csak kihűlt hamut és salakot ürítsen fémkonténerbe. Forró
hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve olyan helyen, ahol az tüzet
okozhat.
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Kéménytüzek megelőzése

2.

A kéménytüzek leggyakoribb oka a kéményben lerakódott korom meggyulladása, amelyet az
intenzív fűtés és az alacsony külső hőmérséklet által eredményezett huzathatás okoz. A legtöbb
kormot a szén- és fatüzelés termeli, ezért az ilyen fajta kéményeket évente sepertetni kell. A
kémény használaton kívüli bekötő- és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva
kell tartani, ne tömítse el a régi nyílászárókat és ne takarja el a szellőzőket!
A gázüzemű berendezések égéstermék elvezetőit évente, szilárd és vegyes tüzelésű berendezéseknél
félévente ellenőrzik a szakemberek. Amennyiben a szolgáltató a felülvizsgálatot nem tudja
elvégezni, vagy a feltárt hiányosságokat az üzemeltető nem szünteti meg, tűzvédelmi bírság
szabható ki. Saját biztonsága érdekében tegye lehetővé az ellenőrzést, engedje be a
kéményseprőt! Házilagosan soha ne végezzen kémény kiégetést!
Amennyiben mégis tüzet fog a kémény, távolítson el minden éghető berendezési tárgyat a kályha
vagy kandalló közeléből, csökkentse a kéményhuzatot a nyílászárók zárva tartásával és hívja a
tűzoltókat a 105-ös telefonszámon, vagy a 112-es egységes segélyhívón.
Rendkívüli téli időjárás, erős havazás
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Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá
készülni.
Várható következmények:











Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek
a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi
ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket
szenvedhetnek.
A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti
zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.
A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy
először csak a légkör fölső rétegei melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegő
hőmérséklete még fagypont alatt marad. Ez a helyzet ónos eső kialakulásához vezethet, ami
a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés eső és néhány perc alatt
tükörsima jégpáncél vonja be a felszínt.
Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk
jégréteg kialakulására, emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind
gyalogosan, mind gépjárművel! Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek
szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.

Magatartási szabályok:





Folyamatosan figyelje a híradásokat.
Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.
Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből.
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Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és tűzhelyet.
Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból.
Készítsen elő meleg ruhákat.
Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a spalettákat.
Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.
Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen egy esetleges baleset
esetén a hóesés intenzitásától függően lehet, hogy a mentők sem tudják megközelíteni a
házat.
Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg egyedül.
Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja
semelyik testrészét fedetlenül, mert a hideg és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket
okozhat. Viseljen sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).
Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, akik a segítségére
sietnek majd, és készüljön fel az esetleges hosszabb benntartózkodásra.

Otthonunkban:
Átmeneti áram- ill. energiakimaradás esetére:









Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell
lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy
az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne
üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően
legalább egy-másfélóránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő
égéstermékek mérgezést okozhatnak.
A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék
elzárócsapját!Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson
hozzá tartalék elemeket.
Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.
Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára
tápszerek.
Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben
résztvevőknek van szüksége.

Utazáshoz:








Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb
távolságra kell eljutni!
Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben,
ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is
biztosítottak.
Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata
lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő
műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges
felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy
ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt,
legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
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Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok múlva
fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen
folytatni útját.
Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a
motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként
szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek
súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után
csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a
helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

A vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog!
Téli közlekedés
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A téli közúti közlekedés jellemző veszélyei a csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények,
a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a csökkent látótávolság, valamint a kényszermegállások.
A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett események kezelése érdekében a
következőket javasoljuk:







időjárási körülményeknek megfelelően megválasztott vezetési stílus és sebesség
téli gumik használata, hólánc, fagyálló folyadék
víz, takarók hosszú útra
feltöltött telefon, térkép (és/vagy GPS), elemlámpa
működőképes fényszórók (ködlámpa)
kényszermegállásnál gondoskodás a megfelelő láthatóságról (láthatósági mellény,
fényvisszaverő csík)

Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, televízió, internet és közútkezelő ügyeletek)!










Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös
tekintettel a gumik állapotára.
Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kismennyiségű
érdesítő anyag.
Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig
észlelhetők a lokálisan lefagyott területek.
Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat.
Ne kockáztasson az előzésnél.
A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék
után pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek
megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a
munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt követő járművet
is.
Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az előzéssel, nem tudja milyen az út
állapota a munkagép előtt.
Ha szembe találkozik munkagéppel csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így
elkerülheti, hogy szórás esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és
biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
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Ha elakadás- veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni /esetleg fokozott
sebességgel/, mert a balesetveszély lényegesen megnő. Itt a fő szabály az, hogy a
hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi.
Kerülje az elakadást. Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely
elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható. Az
elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt
okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.
Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne hagyja egyedül az úton, vagy ha ott marad, akkor értesítési
helyet és módot jelöljön meg feltűnően látható helyen.
Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol.
Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról.

Mikor NE induljunk el az autóval?






Téli időszakban közlekedve fokozottan kövessük nyomon a közlekedési viszonyokról,
valamint a várható időjárásról szóló híradásokat.
Az időjárási viszonyokra nem bírunk befolyással, azok hirtelen és jelentős mértékben
megváltozhatnak, esetenként rendkívüli időjárási körülmények alakulhatnak ki. Ismerjük
meg közvetlen környezetünk, illetve a tervezett útvonalunk viszonyait, készüljünk fel arra,
hogy szükség esetén módosítanunk kell útvonalunkat, és nézzük meg azt is, hol van
lehetőség hosszabb idejű, de biztonságos várakozásra (pl. benzinkút, pihenőhely,
bevásárlóközpont).
Nehéz téli időjárási viszonyok között mindig gondoljuk át: feltétlenül szükséges-e az
utazásunk, vagy az későbbi időpontra ütemezhető.
Ha a közlekedési hatóság vagy a katasztrófavédelem egyes útszakaszokra, vagy országos
jelleggel riasztást ad ki, arra kérve a közlekedésben résztvevőket, hogy csak a
legszükségesebb esetben induljanak el, vegyék komolyan ezt a felhívást és halasszák el
utazásukat.

Teendők kényszermegállás esetén










Mindig legyünk tisztában pontos helyzetünkkel, az utazás során kövessük nyomon, mely
településeken haladtunk át, milyen irányban, navigációs készüléken figyeljük meg, hol
állunk.
Elakadás esetén ne hagyjuk el a gépjárművet, mert sokkal nagyobb eséllyel találnak meg
minket a járműben, és így védettebbek is vagyunk az időjárási viszonyoktól.
Értesítsük a hatóságokat, amennyiben saját erőből nem tudjuk a gépkocsinkat a hó
fogságából kiszabadítani. Fontos számukra helyzetünket pontosan megadni.
Ha gépjárművünk üzemképtelenné válik, ne próbáljuk rendkívüli időjárási körülmények
között megjavítani, időben forduljunk a katasztrófavédelem szakembereihez a mielőbbi
segítségnyújtás érdekében.
A járművünk helyzetét jelezzük vagy elakadásjelző fények működtetésével vagy
elakadásjelző háromszöggel, kiemelt figyelemmel a veszélyes útszakaszokon.
Ha a hatóság szakemberei leállítják az útszakaszon a forgalmat, fogadjuk meg utasításaikat.
A járművel próbáljunk úgy parkolni, hogy az úttisztító gépek elférjenek mellettünk.
A járművet ne járassuk folyamatosan, hogy az üzemanyagunk el ne fogyjon. Ha egy helyben
állva fűtés céljából járatjuk a gépkocsi motorját, rendszeresen – 15 percenként –
szellőztessük az utasteret.
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Téli veszélyek - Épített környezetben

Havas időben az ereszcsatornákról az összefagyott hó és jég a járókelőkre eshet, a járdák és egyéb
közlekedők síkossá válhatnak. A hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök,
buckák), ez további veszélyforrást jelent (elbotlás, elesés, stb.). A közlekedés során különös
tekintettel kell lenniük mind a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan közlekedőknek a havas,
jeges, csúszós útviszonyokra.
A lefagyott tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek
emelése esetén), amelyhez csúszásveszély is társul.
A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok égéshez hasonló
sérüléseket okozhatnak.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő
járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos
tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv) hintéséről, sózásáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni.
Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti átereszeknek,
árkoknak, csatornanyílásoknak a hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való
megtisztításáról, valamint a lelógó jégcsapokra (táblával, felirattal) hívja fel a járókelők figyelmét,
hívjon segítséget a jégcsapok biztonságos eltávolításához.
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Téli veszélyek - Szabadban tartózkodás során

Ajánlott az időjárásnak megfelelően megválasztott, lehetőleg réteges öltözék viselése. Tartózkodjon
az alkohol fogyasztásától, lehetőleg meleg italok fogyasztása javasolt. A huzamosabb időn keresztül
a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat, ujjakat, ez élénkíti a vérkeringést,
emeli a test hőmérsékletét.
Havas időben az összefagyott hó és jég a tetőkről-csatornákról a járókelőkre eshet, a járdák és
egyéb közlekedők síkossá válhatnak. A síkosság mellett a hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb
tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további veszélyforrásokat jelenthetnek (elbotlás, elesés, stb.).
A közlekedés során különös tekintettel legyenek a mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosan
közlekedők a havas jeges csúszós útviszonyokra.
A lefagyott tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek
emelése esetén), amihez társul a csúszásveszély.
A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok égéshez hasonló
sérüléseket okozhatnak.
A téli sportoknál különös figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a kijelölt helyen szánkózzunk,
korcsolyázzunk, síeljünk, valamint mindig javasolt a védőfelszerelések (elsősorban fejvédő sisak)
használata.
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7.

Befagyott állóvíz esetén:





A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik.
Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, (ugyanez vonatkozik állóvizeknél a
mellékfolyók torkolatára is).
Meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig hoznak létre jégmentes helyeket,
hanem elvékonyítják a jeget, ami nem látható.
Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb min hómentes helyeken.

Befagyott folyóvizek esetén:




Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a "sodorvonal"-ban találhatóak,
Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni,
Sebes folyású, vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.

Mindkét esetben fontos tanács:





Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága
változatlanul fennáll.
Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a
jég beszakadásának veszélyét.
Több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot.
Jégen történő haladáskor síbottal, vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég
vastagságát és szilárdságát.

A jég beszakadása esetén követendő magatartás:
A jég beszakadását rendszerint már előre jelzi a ropogás és a recsegés, és a jég felületének
süllyedése. Ekkor a beszakadás esetleg még elkerülhető.
Teendők:






Azonnal feküdjünk laposan a jégre (nagy fekvési felület), lehetőleg arccal a part felé.
Lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a
part felé.
Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy túlságosan későn reagálunk és beszakadt
alattunk, a teendők a következők:
Azonnal tárjuk szét karjainkat, és ejtsük magunkat előre.
Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe.

Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:



tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk felfelé, ha a jég hóval fedett, a közelben levő jégtörés
helyét a beeső fénysugár alapján még fel lehet ismerni, és el lehet érni,
ha a jeget nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytörése miatt a jég beszakadásának helye
csak igen nehezen ismerhető fel, folyóvíz esetén az áramlás miatt e helyet akkor sem lehet
már elérni, ha tudjuk, hol van, a túlélés esélye ilyenkor igen csekély.
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Próbáljuk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni (lehetőleg arccal a part felé).
Végezzünk lábainkkal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karjainkkal és súlyáthelyezéssel
segítsük a lábmunkát.
Amennyiben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbáljunk meg a jég beszakadásának helyével
szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni és azután a kezünkre és lábunkra
támaszkodva testünket oldalt a jégfelületre tolni. A jég beszakadásának formájától és
nagyságától függően e módszer hanyatt fekve is alkalmazható.
Ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé, addig, míg ki nem
jutunk a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.
A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 C, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk
következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).

Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:









Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük meg a jég közé került személyt
(ellenkező esetben mi is veszélybe kerülhetünk, mert beszakadhat alattunk a jég).
Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét (a jég törékeny).
Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel,
nadrágszíjjal-esetleg többet összekötve, vagy ruhadarabokkal). Vigyázat: ne húzzuk ki a
szerencsétlenül jártat a ruhája ujjánál fogva, mert a varrásoknál könnyen elszakadhat.
Ha több segítőtárs van a helyszínen: alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az
előtte levő lábát fogja. Ezáltal az elöl levő személyt mentőakciója során a többiek
hatékonyan támogatják.
Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a
beszakadás helyétől a partra.
Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési kísérletet már csak felkészült
szakemberek tudják végrehajtani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon
történő mielőbbi értesítése.
Az adventi időszak veszélyei

8.

Az adventi időszak alkalmával jellemzően a gyertyagyújtással összefüggő tűzesetek száma
emelkedik, ezért a megelőzésére szeretnénk felhívni a figyelmet. Annak érdekében, hogy esélyt se
adjunk a lángoknak, érdemes odafigyelni néhány tanácsra.
Az ésszerű viselkedés, bizonyos biztonsági rendszabályok kialakítása, illetve tűzoltásra használható
eszközök beszerzése, készenlétbe helyezése biztonságot ad, mellyel a nagyobb tüzek kialakulása
megelőzhető.
Ahogy telnek a hetek, egyre szárazabbak az adventi koszorúk, ugyanakkor a pislákoló gyertyák
száma nő.
Mire érdemes odafigyelni?





Ellenőrizzük a koszorún elhelyezett gyertyák stabil rögzítését!
Érdemes tálcát készíteni a gyertyák alá. A koszorút fém tálcán tároljuk!
Ne helyezzük el a koszorút éghető anyagokra vagy azok alá. (könyvespolc, abrosz,
televízió)!
Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk le aludni, ne hagyjuk felügyelet nélkül koszorúnkat,
amíg gyertyák égnek rajta!
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Karácsony után a meleg szobában kiszáradó karácsonyfa is egyre tűzveszélyesebbé válik. A
tűzesetek megelőzése érdekében a viaszgyertya használatát mellőzzük a karácsonyfán, illetve kellő
körültekintéssel helyezzük el a csillagszórókat, úgy, hogy azok, ne érjenek a tűlevelekhez,
karácsonyfadíszekhez!
Ha mégis kigyullad a karácsonyfa, ne fújkáljuk, legyezzük, mert azzal csak szítjuk a lángokat!
Ilyenkor azonnal borítsuk le és dobjunk rá szétnyitott pokrócot! Figyeljünk arra, hogy a fa
környezetében ne legyenek könnyen meggyulladó bútorok! Tűzoltásnál figyelni kell az izzósor
áramtalanításának fontosságára!
A gondoskodásba beletartozik a gyermekek kioktatása is. Magyarázzuk el nekik, hogy a tűz nem
játék, veszélyeket rejt magában a nyílt lánggal, csillagszóróval játszadozás a kiszáradt karácsonyfa
közelében. Oktassuk ki őket, hogy mi a helyes teendő tűz esetén!

