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Burze

Sposób zachowania się w przypadku wystąpienia Burz z nawałnicami deszczu i gradu.
Burze – są to intensywne opady deszczu lub deszczu i gradu, którym towarzyszą silne wyładowania
elektryczne w atmosferze (pioruny). Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy (grzmot) oraz
zjawisko świetlne (błyskawica). Piorun może wywołać pożar a uderzenia pioruna mogą rozrywać pnie
drzew i mury, potraﬁą oderwać płyty kamienne wykładzin dachowych, murów ważące do 100 kg i
odrzucić je na kilka metrów, przepalają cienkie druty, wywołują uszkodzenia instalacji elektrycznych,
telefonicznych i innych opartych o metalowe przewody, niszczą urządzenia elektryczne a porażenie
piorunem może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.
DLATEGO: Przygotuj swoją rodzinę na umiejętność zachowania się po usłyszeniu prognozy
pogody lub przeczytania komunikatu – ostrzeżenia o możliwości wystąpienia silnych
wiatrów, burz z nawałnicami deszczu i gradu:
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1. Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą jak postępować w czasie burzy, oraz
naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
2. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są
rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
3. Naucz dziecko, jak i kiedy wzywa się Policję (tel. 997), Straż Pożarną (tel. 998) i Pogotowie
(tel. 999) oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.
Uwaga: Jeżeli ujrzymy chmurę o podstawie bardzo ciemnej a do tego widać błyski i słychać odległe
grzmoty to natychmiast powinniśmy opuścić park, las czy inne miejsce w terenie i natychmiast udać się do
domu lub inne bezpieczne miejsce. Aby w prosty sposób policzyć odległość na której aktualnie znajduje się
burza wystarczy zmierzyć czas od błysku do grzmotu i przeliczyć go zakładając, że 3 sekundy = około
1 km, lub czas (w sekundach) przemnożyć przez 340 ( związane to jest z prędkością rozchodzenia się
dźwięku które dla temperatury powietrza 15°C przy normalnym ciśnieniu równe jest 340 m/s = 1225
km/h). Np. błysk – czas pomiaru do grzmotu 12 s – odległość burzy 12×340=4080. Burza około 4 km. Na
podstawie kolejnych pomiarów można określić czy burza oddala się od nas czy przybliża.
POLSCY ŁOWCY BURZ
RADAR BURZOWY
Po ogłoszeniu ostrzeżenia przed burzą:
1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwość radia regionalnego albo program regionalny w
celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
2. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
zamknij okna, zaciągnij story, opuść żaluzje,
uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),
zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do
latarek i odbiorników radiowych), świece, doładowanie telefonów komórkowych,
sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież,
żywność, wartościowe rzeczy,
nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew i słupów trakcji elektrycznych.
Podczas burzy ( w domu):
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1. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu, odłącz anteny – ograniczy to niebezpieczeństwo
powstania pożaru.
2. Unikaj korzystania z telefonów stacjonarnych przewodowych oraz urządzeń elektrycznych,
przede wszystkim tych obsługiwanych ręcznie. Korzystanie z tych urządzeń grozi porażeniem
impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji. Sprzęt domowy, zwłaszcza elektronikę –
RTV, komputery itp. należy odłączyć od sieci elektrycznej i innych instalacji przewodowych (np.
instalacji antenowych, telekomunikacyjnych, sieci internetowych, TV kablowej itp.), co zapewni
ochronę tych urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi.
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