
Кои актуални предпазни мерки трябва да се вземат под 

внимание тук обобщава пожарната служба на град Xаген: 

 Защитни мерки в случай на наводнение на Домовете 
 

Ако се приберете у дома след наводнение: 
Не използвайте електрическото. Използвайте захранвани с батерии, фенерчетасвещи, газови 

фенери или факли. 

 

• Ако у домът Ви е все още има останала вода, опитайте се по безопасен начин да изключите 

електрическото захранване,за да почистите домовете си безопасно. 

• Ако у домът Ви е все още има останала вода,ако се налага да нагазите в водата за да изключите 

централното захранване, свържете се с електротехник,никога не включвайте и не изключвайте 

електрическото захранване сами и използвайте изолационни средства ако се намирате във водата. 

•Оставете електротехник да провери електрическата система,след което включете захранването. 

,•Ако доловите миризма на газ или забележите повреда,затворете централния газ вентил,отворете 

прозорците и напуснете дома, информирайте фирмата доставчик на газ, полицията или пожарната 

служба,невключвайте или изключвайте светлините,не използвайте средства,който могат да 

произведат искри.Информирайте съответно,също така съседите.Не се връщайте обратно, докато не 

Ви съобщят,че е безопасно. 

•Ако домът Ви е бил затворен за повече дни,влезте за кратко в домът Ви,за да отворите вратите и 

прозорците,( минимум 30 минути)оставете да се проветри,преди да останете за по-дълго време. 

•Ако домът Ви е бил наводнен и от няколко дни е затворен,имайте в предвид, че е възможно в домът 

Ви да има влага. 

•Ако домът Ви е бил наводнен, можеби е наводнен с канална вода. 

 Погледнете:„ Hochwasser nach einer Katastrophe oder einem Notfall". 

 

Ако не сте сигурни изхвърлете хранителните продукти: 
Изхвърлете хранителните продукти, ако са били в контакт със замърсена или дъждовна вода; 

нетрайни продукти, които не могат да бъдат охладени правилно поради прекъсване на 

електрозахранването или с необичайна миризма, цвят или текстура. Развалените храни могат да 

разболяват, дори те да изглеждат нормално, миришат и имат същия вкус. Ако се съмнявате 

изхвърлете ги. Повече информация ще намерите„Halten sie Lebensmittel und Wasser nach einer 

Katastrophe oder einem Notfall sicher" 

 

Използване на генератори и електрически средства: 
•проведете разговор с фирмата производител за правилното използване на електрическите 

средства и генератори. Бъдете наясно, че е противозаконно, да свързвате електрически средства 

сами в домовете си. Правилно свързан генератор към електрическото захранване може да бъде 

причина за появата на пожар. Неправилно свързан генератор към електрическото захранване 

допълнително натоварва електрическата системата.ВНИМАНИЕ-Живото опасно е! 

•Всички електрически средства преди използването трябва да са напълно сухи. Нека тези важни 

неща да бъдат проверени от сертифициран електротехник. 

•Никога не използвайте генератор във вашия дом,маза или гараж, на не по-малко от 6 метра 

разстояние от прозореца. 



 

                                       

 

 

 Как да се преборим срещу влагата: 
•Ако все още има вода в домът Ви, подсушете възможно най-бързо за да избегнете влагата. 

•Следвайте тези указания: 

• въпреки че електротехника е установил че няма проблем със захранването преди да включите 

захранването подсушете добре. 

•Ако не сте сигурни че имате ток, можете да използвате преносим генератор. 

•Ако за почистването на вашия дом използвате бензинова помпа, генератор, устройство за 

почистване под високо налягане електро ги устройства работещи на бензин,ако ще използвате, не 

използвайте никога бензинов мотор в къща, маза, гараж и други. 

•Ако времето позволява, отворете прозорците и вратите на домът Ви, за да се улесни процеса на 

изсушаване. 

•Използвайте вентилатор и обезвлажнител, за да премахнете излишната влажност. Вентилаторите 

трябва да бъдат позиционирани до прозорците или до вратите, за да изтласкват въздуха отвътре 

навън, за да се спрей разпространяването на влагата. 

•Оставете вашето отопление, въздушна и климатична система от професионалист с опит да провери 

и да почисти. Преди да включите. Професионално почистване премахва влагата и предотвратява 

по-късно разпространение на влага. 

•Предотвратете връщането на вода в дома ви. Дъждовната вода от покрива трябва да се оттича в 

улуците на покрива. Площадката около къщата трябва да е с наклон не към къщата, за да запазим 

масата суха. 

•Уверете се, че масата се проверява , за да може да изсуши. 

 

 За да се избегнат наранявания: 
•Придошлата вода може да задържа остри предмети. 

•Ако сте наранени и раната вие замърсена от изпражнения,пръст или слюнка, 

По-добре е лекар да се погрижи за раната. 

 

 Предотвратяване на инфекция на отворена рана: 
 При допир с придошла вода отворени рани могат да се инфектират. 

 

За да защитите себе си и семействата ви: 

•избягвайте придошлата вода ако имате отговорена рана. 

•Покритие чистата отворена рана с водоустойчива превръзка за да намалите риска от инфекция. 

•Поддържайте отворените чисти. 

•Ако имате болки или възпалеъзпалени 

 

                 



 

Предпазвайте себе си и близките си от стомашно разстройство 

Имайте в предвид че придошлата вода Боже да съдържа отпадъци 

 

За да предпазите себе си и семейството си: 
•Мите си добре ръцете. 

•бъдете внимателни преди ядене децата да се извиват ръцете 

•не позволявайте на децата да играят придошлата вода 

•не позволявайте на децата да играят с играчки които са имали контакт с придошлата вода. 

•Не се къпете в вода която не е чиста. 

 

 Внимавай за химикали във придошла  вода:  
•Не се опитваѝте да преместите никакви резервоари за пропан, който намерите. 

•Бадете внимателни при премахване на акумулатор на колата ви. 

 

Избягвайте електрически опасности: 
•Включвайте безопасно електричеството. 

•никога не докосвайте паднал електропроводник. 

•не шофирайте през придошлата вода. 

•ако мислите че някой е ударен от токов удар обадете се на 112. 

 


