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Straż Pożarna w Hagen zestawiła tutaj środki ostrożności, na jakie aktualnie należy 
zwracać uwagę: 
 
Działania ochronne w domu w przypadku powodzi  
 
Podczas wchodzenia po raz pierwszy do domu:  
Należy starać się powrócić do domu za dnia tak, aby nie trzeba było włączać światła. 
Należy używać latarek kieszonkowych zasilanych bateriami i latarni zamiast świec, 
lamp gazowych lub pochodni.  
 

• Jeśli dom jest zalany wodą i można wyłączyć główne zasilanie prądowe z suchego 
miejsca, należy próbować najpierw wyłączyć prąd, nawet jeśli na skutek tego 
sprzątanie będzie trwało dłużej.  

• W przypadku gdy istnieje potrzeba wejścia do nagromadzonej w domu wody, aby 
uzyskać dostęp do głównego wyłącznika prądowego należy wezwać elektryka, aby 
wyłączyć wyłącznik. Stojąc w wodzie nie wolno NIGDY samemu włączać prądu lub 
należy użyć przy tym zaizolowanych elektrycznie narzędzi lub przyrządów.  

• Przed ponownym włączeniem prądu należy zlecić elektrykowi sprawdzenie instalacji 
elektrycznej w domu.  

• W przypadku wyczuwalnego zapachu gazu lub przypuszczenia, iż instalacja gazowa 
jest nieszczelna, należy wyłączyć główny zawór odcinający gazu, otworzyć wszystkie 
okna i natychmiast opuścić dom. Zawiadomić dostawcę gazu, policję lub straż 
pożarną, nie włączać ani też nie wyłączać światła ani też nie czynić nic, co mogłoby 
spowodować powstanie iskry. W razie potrzeby zawiadomić również sąsiadów. Nie 
wracać do domu dopóki nie otrzyma się informacji, iż nie ma już niebezpieczeństwa.  

• W przypadku gdy dom był zamknięty przez parę dni, należy wejść na krótko do 
domu, aby otworzyć okna i drzwi tak, aby przez pewien czas (co najmniej  przez 30 
minut) przewietrzyć dom, zanim pozostanie się w nim na dłużej.  

• W przypadku gdy dom został zalany wodą powodziową i był zamknięty przez kilka 
dni, należy przypuszczać, że w domu jest pleśń.  

• W przypadku gdy dom był zalany wodą powodziową, mógł zostać skażony ściekami. 
Patrz: „Zalanie domu na skutek klęski żywiołowej lub sytuacji awaryjnej“.  

 
Należy wyrzucić wątpliwe artykuły spożywcze:  
Należy wyrzucić artykuły spożywcze, które mogły zetknąć się z wodą powodziową 
lub deszczem; łatwo psujące się artykuły spożywcze, które na skutek braku dopływu 
prądu nie były odpowiednio chłodzone lub odznaczają się innym niż zwykłym 
zapachem, kolorem lub konsystencją. Niepewne artykuły spożywcze mogą 
zaszkodzić zdrowiu, nawet jeśli wyglądają, pachną lub smakują normalnie. W razie 
wątpliwości należy je wyrzucić. Bardziej szczegółowe informacje podane są w 
„Obchodzenie się  z artykułami spożywczymi i wodą w przypadku klęski żywiołowej 
lub w sytuacji awaryjnej“.  
 
Bezpieczne użytkowanie generatorów prądowych i innych urządzeń 
elektrycznych:  

• Należy skonsultować się z dostawcą energii odnośnie używania urządzeń 
elektrycznych, w tym generatorów prądowych. Należy być świadomym, iż 
podłączenie generatorów do instalacji elektrycznej bez dopuszczonych 
automatycznych urządzeń odłączających jest niezgodne z obowiązującym prawem. 
W przypadku pracującego generatora prądowego po przywróceniu zasilania 
prądowego może dojść do dużego zagrożenia pożarowego. Ponadto nieprawidłowe 
podłączenie generatora prądowego do instalacji elektrycznej domu może stanowić 
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poważne niebezpieczeństwo dla pracowników pomagających w pobliżu przy 
przywróceniu zasilania prądowego. UWAGA – zagrożenie życia!  

• Wszelkie urządzenia elektryczne przed ich ponownym uruchomieniem musza być 
całkowicie suche. W razie wątpliwości punkty te winny być sprawdzone przez 
certyfikowanego elektryka. Bardziej szczegółowe informacje podane są w „Ochrona 
własna i innych osób w razie klęski żywiołowej przed zagrożeniami wywołanymi 
prądem elektrycznym“.  

• Nie wolno nigdy używać generatorów prądowych, myjek wysokociśnieniowych lub 
silników spalinowych benzynowych w domu, piwnicy lub w garażu lub w odległości 
mniejszej niż sześć metrów od okien, drzwi lub otworów wentylacyjnych. Bardziej 
szczegółowe informacje podane są w „Unikanie zatrucia tlenkiem węgla w sytuacji 
awaryjnej“.  

 
Osuszanie domu celem eliminacji pleśni:  

• Po zalaniu domu na skutek powodzi lub deszczu należy go jak najszybciej osuszyć, 
celem uniknięcia tworzenia się pleśni.  

• Należy postępować w sposób następujący:  
• W przypadku gdy dostępny jest prąd elektryczny i elektryk stwierdzi, iż jego 

włączenie jest bezpieczne, należy użyć odkurzacza z funkcją zbierania wody (lub 
funkcji osuszającej urządzenia do czyszczenia dywanów), pompy do 
odpompowywania wody o napędzie elektrycznym lub pompy zanurzeniowej, aby 
usunąć wodę z budynku. Podczas używania urządzeń w obszarach mokrych należy 
bezwzględnie korzystać z kaloszy gumowych.  

• W przypadku braku zasilania prądowego lub braku pewności bezpiecznego 
podłączenia można użyć przenośnego generatora prądowego. W ten sposób można 
zasilać urządzenia, aby usunąć znajdującą się w budynku wodę.  

• Wskazówka: W przypadku konieczności korzystania przy sprzątaniu domu z pompy 
napędzanej silnikiem spalinowym benzynowym, z generatora prądowego, myjki 
wysokociśnieniowej lub z innych urządzeń napędzanych silnikami benzynowymi 
spalinowymi silnik benzynowy nie może znajdować się w domu, w piwnicy, w garażu, 
w karporcie lub na werandzie lub w innych zamkniętych pomieszczeniach czy też w 
odległości mniejszej niż sześć metrów od drzwi, okien lub otworów wentylacyjnych. 
Obowiązuje to również w przypadku, gdy drzwi i okna są zamknięte. Takie 
nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu stężenia 
tlenku węgla i do zatrucia tlenkiem węgla.  

• W przypadku gdy pogoda na to pozwala należy otworzyć okna i drzwi domu, aby 
przyśpieszyć proces osuszania.  

• Do usuwania nadmiaru wilgoci należy używać wentylatorów i osuszaczy. Wentylatory 
należy umieścić w oknie lub w drzwiach, aby powietrze kierować z wnętrza na 
zewnątrz a nie odwrotnie, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pleśni.  

• Zlecić sprawdzenie i oczyszczenie domowej instalacji grzewczej, instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacji personelowi serwisowemu, który posiada doświadczenie 
w usuwaniu wilgoci i pleśni zanim instalacje te zostaną uruchomione. Jeśli instalacje 
te zostały zalane wodą, włączenie instalacji zanieczyszczonych pleśnią  spowoduje 
rozprzestrzenienie się pleśni w całym domu. Profesjonalne czyszczenie niszczy pleśń 
i zapobiega późniejszemu powstawaniu pleśni w całym domu. W przypadku gdy 
personel serwisowy stwierdzi, iż system jest czysty i bezpieczny można go włączyć i 
używać, aby usunąć z domu nadmiar wilgoci.  

• Należy zapobiegać ponownemu przedostaniu się wody do domu. Przykładowo należy 
odprowadzić wodę deszczowa z przepełnionych rynien i dachu. Grunt wokół domu 
winien być nachylony w kierunku od domu, aby piwnice i podpiwniczenia 
utrzymywane były w stanie suchym.  
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• Należy zapewnić, aby podpiwniczenia i piwnice posiadały odpowiednie 
odprowadzenie wody, aby ograniczyć wnikanie wody Przestrzenie te należy wietrzyć, 
aby mogły całkowicie wyschnąć.  

 
Unikanie obrażeń:  

• Wlewająca się woda może nieść ze sobą przedmioty o ostrych krawędziach, takie jak 
odłamki metali lub szkła, które mogą powodować obrażenia i prowadzić do infekcji. 
Staranne udzielanie pierwszej pomocy może być pomocne przy leczeniu małych ran 
i zapobieganiu infekcjom.  

• W razie powstania skaleczeń lub ran zanieczyszczonych błotem, ziemią lub śliną, 
należy udać się do lekarza, który sprawdzi, czy jest konieczne szczepienie 
przeciwtężcowe.  

 
Należy unikać zainfekowania otwartych ran i wysypek skórnych:  
Otwarte rany i wysypki skórne narażone na działanie wody z powodzi mogą ulec 
zainfekowaniu.  
 
Aby chronić członków rodziny:  

• W przypadku posiadania otwartych ran należy unikać wód powodziowych. 
• Czystą, otwartą ranę należy zakryć wodoszczelnym opatrunkiem, aby zmniejszyć 

niebezpieczeństwo infekcji.  
• Otwarte rany należy utrzymywać miarę możliwości w czystości poprzez dokładne 

umycie bieżącą wodą z mydłem.  
• W przypadku zaczerwienienia opuchlizny lub wysięków ran należy udać się do 

lekarza.  

 
Należy jak najszybciej udać się do lekarza w następujących przypadkach:  

• W ranie tkwią ciała obce.  
• Rana narażona jest na szczególne ryzyko zakażenia (np. pogryzienie przez psa lub 

nakłucie brudnym przedmiotem).  
• Stara rana wykazuje oznaki infekcji (zwiększony ból, zaczerwienienie opuchlizna 

wysięki lub gorączka).  

 
Ochrona własna i ochrona najbliższych przed biegunką:  
Należy mieć świadomość, iż woda powodziowa może zawierać ścieki i przyjmowanie 
pokarmów i napojów zanieczyszczonych wodą powodziową może  powodować 
biegunki (np. infekcje bakteriami E. coli lub salmonellą).  
 
Aby chronić siebie samego i swą rodzinę:  

• Należy myć ręce po zetknięciu się z wodą powodziową.  
• Zwracać uwagę, aby dzieci zawsze myły ręce wodą z mydłem przed posiłkami.  
• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się w obszarach narażonych na działanie wód 

powodziowych.  
• Nie pozwalać dzieciom bawić się zabawkami, które zostały zanieczyszczone wodami 

powodziowymi, a które nie zostały  zdezynfekowane.  
• Nie należy kąpać się w wodach, które mogły zostać zanieczyszczone ściekami lub 

trującymi chemikaliami. Chodzi w tym przypadku o rzeki, strumienie lub jeziora 
zanieczyszczone wodami powodziowymi.  

 
 
Zwracać uwagę na możliwe chemikalia w wodach powodziowych:  
Powódź może prowadzić do tego, iż zbiorniki z chemikaliami mogą zostać porwane 
ze swych normalnych  miejsc  przechowywania.  
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• Nie należy próbować poruszać zbiorników z propanem – są one niebezpieczne i 

mogą spowodować pożar lub wybuch. W razie napotkania ich należy zwrócić się 
natychmiast do straży pożarnej lub policji.  

• Zachować nadzwyczajną ostrożność przy usuwaniu akumulatorów samochodowych. 
Akumulatory samochodowe nawet po zalaniu mogą posiadać ładunki elektryczne. 
Należy użyć izolowanych rękawic ochronnych i unikać zetknięcia się z elektrolitem 
wydobywającym się z uszkodzonych akumulatorów.  

 
Unikać zagrożeń elektrycznych w obrębie domu i poza nim.  
Po zaistnieniu klęski żywiołowej należy zachować ostrożność, aby móc uniknąć 
zagrożeń pochodzących od prądu elektrycznego zarówno w domu jak również poza 
nim.  
 

• Wyłączyć zasilanie prądowe oraz odciąć dopływ gazu lub dopływ z butli propanowej 
w domu, aby uniknąć pożaru, porażenia prądowego lub wybuchów.  

• Nie należy NIGDY  dotykać leżących na ziemi napowietrznych przewodów 
elektrycznych. Zawiadomić dostawcę prądu o leżących na ziemi napowietrznych 
przewodach elektrycznych. Unikać kontaktu z napowietrznymi przewodami 
elektrycznymi podczas sprzątania i wykonywania innych czynności.  

• Nie należy przejeżdżać przez wodę, w której znajdują się przewrócone przewody 
elektryczne. 

• W razie przypuszczenia, iż dana osoba została porażona prądem, należy zadzwonić 
samemu pod numer ratunkowy 112 lub poprosić o to inną osobę.  

 


