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SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
MENTŐK: 104
TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107
EGYSÉGES EURÓPAI
SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112

VESZÉLY ESETÉN HÍVJA A 112-T VAGY A 105-ÖT
Felkészültebben kérhet segítséget a 112-es segélyhívó számon, ha tudja, hogy a
közúti baleset vagy tűzeset kapcsán milyen adatokat kell elmondani az ügyeletesnek. Akár Önnel történt baleset, akár csak kívülállóként lát ilyen esetet, fontos információkkal szolgálhat az alábbi kérdésekre adott megfelelő válaszokkal.
MI AZ ÖN NEVE? • Hol történt a baleset vagy tűzeset?
(Amennyiben nem tudja pontosan, úgy keressen a közelben
jellegzetes épületet vagy tárgyat, amihez viszonyítva
meg tudja határozni a helyzetét.)
• Milyen számon tudják önt a helyszínen elérni?
TŰZ ESETÉN:

• Pontosan mi ég?
• Mekkora a tűz?
• Ha épület ég, hány emeletes az épület?
• Vannak-e emberek életveszélyben, történt-e sérülés, haláleset?

BALESET ESETÉN: • Beszorult-e valaki, történt-e személyi sérülés?
• Hány jármű érintett a balesetben, keletkezett-e tűz?
• Szivárog- vagy folyik-e az üzemanyag?
• Lát-e narancssárga táblát a teherautón, vagy vasúti kocsin?
• Ha igen, milyen számok állnak a narancssárga táblán?
• Van-e veszélyt jelző jelzés a járművön, ha igen, mi áll rajta?
• Folyt-e ki, vagy szóródott-e ki valamilyen anyag?
• Milyen mennyiségben?
• Milyenek a helyszínen tapasztalható meteorológiai viszonyok?
• Ha autópályán történt a baleset, pontosan melyik szakaszon,
mely település felé vezető irány jobb vagy bal szakaszán,
melyik felhajtó közelében?
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ÁRVÍZ ÉS HIRTELEN ÁRADÁS
Mit tegyünk árvíz esetén?
A megáradt folyóvíz kiszámíthatatlan, ne menjen
bele!
• Figyelje a külső tájékoztatást, híradásokat, a hangosbeszélőt, a szirénát! Csak segélykérési céllal telefonáljon,
mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra!
• Mindig kövesse a hatóság utasításait!
• Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kimenekítésre a család együtt tudjon felkészülni!
• Készítse össze családja számára hátizsákban a veszélyhelyzeti csomagot!
• Távozáskor zárja el víz-, gáz-, elektromos vezetéket, a kályhákban, tűzhelyekben égő
tüzet oltsa el!
• Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be!
• A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog közelítse meg, a kijelölt útvonalon!
• Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson!
• Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
• A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A gyülekezőhelyen be
kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket.
• Ne veszélyeztesse az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátramaradt ingatlanok, vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik!
• Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen se gyalog, se autóval, mivel nem ismeri
annak mélységét és sodrásának erejét!
Mit tegyünk a hirtelen áradás során?
• MINDIG meneküljön magasabb területre, dombra!
• Kerülje ki az árkokat, vízmosásokat, patakokat!
• Ha gépjárműben ül, SOHA ne akarjon átkelni a vízen! Keressen másik utat!
• Ha a gépjármű lefullad, azonnal hagyja el, és meneküljön magasabb területre!
• Éjszaka legyen fokozottan óvatos!
• Ha a víz már a bokája felett van, ÁLLJON MEG, keressen másik utat!
• Ne keljen át elárasztott területen, a víz mélysége csalóka lehet!

VESZÉLYHELYZETI CSOMAG
(könnyen szállítható, max. 20 kg, feltüntetve rajta a tulajdonos neve)
• személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, bankkártya
• két-három napi élelmiszer, egy liter ivóvíz
• az évszaknak megfelelő lábbeli és ruházat
• tisztálkodási eszközök
• rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
• takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac)
• hordozható rádió
• a gyermek játéka, megnyugtatásul
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SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS
Hogyan védekezzünk szélvihar ellen,
ha szabad ég alatt tartózkodunk?
• Viselkedjen nyugodtan, körültekintően!
• Ha lehet, keressen védett, stabil helyet (épület, aluljáró)!
• Távol haladjon a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak,
cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést!
• Védje szemét a portól, fejét a szél sodorta tárgyaktól,
ágaktól stb.!
• Gépjárművel lehetőség szerint ne álljon fa alá!
• Tartsa, védje erősen a kisgyerekeket, ne szakadjon el társaitól!
• A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyja el!
• Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!
• Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani!
• Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Vegye komolyan a viharjelzéseket!
• Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, ezért ne érjen hozzájuk!
• A háziállatokat zárja be!
Mit tegyünk hőség esetén?
• Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben,
lehetőleg éjjel szellőztessen!
• Széles karimájú kalappal, napszemüveggel, könnyű ruházattal és naptejjel védje magát
és gyermekét!
• Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztesse!
• Sose hagyjon gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
• A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínálja őket
tiszta vízzel szoptatás után!
• Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet!
• A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedők a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
• Zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
• A különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobában,
viszonylag hűvösben!
• Ne a legmelegebb órákra időzítse a piaci bevásárlást!
• Ha a szabadban sportol, gyakran hűtse magát és fogyasszon legalább 4 l folyadékot!
Fontos a só pótlása is.
Mit tegyünk rendkívüli téli időjárás, erős havazás esetén?
• Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a spalettákat!
• Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat!
• Ne végezzen megerőltető fizikai tevékenységet, kerülje a baleseteket!
• Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj!
• Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg egyedül!
• Ha ki kell mennie az épületből, öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja semelyik
testrészét fedetlenül, viseljen sapkát!
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• Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, és készüljön fel az
esetleges hosszabb benntartózkodásra!
• Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás! Ha feltétlenül szükséges, mindig kísérővel induljon útnak, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal
eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak!
• Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő
műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumi, teli tank)! Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
• Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg
italt, legalább egy napra elegendő élelmiszert, lapátot, hóláncot, kis homokot!
• Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából!

JÁRVÁNY
magatartási szabályok járványok megjelenése esetén

• Folyamatosan kövesse a híradásokat, a hatóságok közleményeit, utasításait!
• Ha magán vagy másokon a betegség tüneteit észleli, azt
azonnal jelezni kell a hatóságoknak, illetve egy orvosnak!
• Járvány idején fokozottan törekedjen a maximális higiéniára: mosson kezet, illetve mosakodjon gyakran!
• Használjon fertőtlenítőszereket kézmosáshoz,
illetve takarítás során!
• Maradjon távol a tényleges és a lehetséges gócpontoktól!
• Lehetőleg kerülje azokat a helyeket, ahol sok ember fordul meg (például tömegközlekedés)!
• Ügyeljen a cseppfertőzés megelőzésére, takarja el arcát egy kendővel vagy maszkkal!
• Kerülje az emberi vagy állati eredetű váladékokkal való közvetlen érintkezést!
• Kerülje azon tárgyakat, amelyek kapcsolatba kerülhettek a fertőzöttel!
• Állati eredetű fertőzés esetén kerülje az állatokkal történő érintkezést!
• Amennyiben halott embert vagy járvány idején elhullott állatot talál, kerülje a velük való
érintkezést, és azonnal értesítse a hatóságokat!
• Fokozottan figyeljen a gyerekekre, idősökre, továbbá azokra, aki valamilyen okból önállóan nem tudják betartani a szükséges óvintézkedéseket!
• Ne fürödjön a természetes vizekben!
• Kizárólag palackozott vizet és vákuumcsomagolt ételt fogyasszon!
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VEGYI BALESET
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén
gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.
Amikor a jelzést meghallja,munkahelyén vezetője
intézkedései alapján cselekedjen, ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza
(ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes
utasítást nem kap)!
Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen
• A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.
• Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!
• Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!
• Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
• Csukja be az ajtókat és az ablakokat!
• Ha gyúlékony gázok szabadulnak ki, maradjon távol az ablakoktól, mivel a robbanás
helyszínét körülvevő területen az ablakok betörhetnek!
• Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
• Kapcsolja ki a szellőző- és klímarendszert!
• Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

SZIRÉNAJELEK
VESZÉLY!

A VESZÉLY ELMÚLT!

120 másodpercig tartó, változó hangmagasságú, folyamatos szirénahang
jelzi a közvetlen veszélyt.
Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.

2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel,
amely jelzi a veszély elmúltát.

Egyéni megelőző intézkedések mérgező felhő terjedésekor vegyi baleset alatt
• Ne maradjon kint, kerülje az érintkezést a mérgező felhővel, amennyire csak lehet!
• Ha a szabadba ki kell mennie, takarja el az arcát és a száját nedv es törülközővel vagy
használjon filteres védőmaszkot!
• Keressen védelmet szilárd falazatú és néhány ablakkal és ajtóval ellátott helyiségben!
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TŰZESET
Mit tegyünk tűz esetén?
• Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon!
• Az eloltott tüzet is be kell jelenteni.
• A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani!
• A konyhában meggyulladt zsiradékot vízzel ne próbáljuk meg eloltani! A szétfröccsenő égő folyadék súlyos
égési sérüléseket okoz és a tűz szétterjedését is segíti.
Legegyszerűbb megoldás az égő zsiradék, fedővel
történő letakarása.
• Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak a hálózatról történő
leválasztás után szabad.
• Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani, azonnal hagyjuk el a lakást! A bejárati ajtót
csukjuk be magunk után (kulccsal bezárni nem szabad!)
• Kiabálással riasszuk a többi lakót!
• Hagyjuk el a házat!
• Ha a lépcsőház sűrű füsttel telített, ne próbáljunk meg azon keresztül menekülni! Csukjuk be a bejárati ajtót!
• A meneküléshez semmilyen esetben se használjunk normál kivitelű személyfelvonót
(biztonsági lift tűz esetén is használható)!
• Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés indításáról, a többi lakó biztonságos menekülésének érdekében!
• Várjuk a tűzoltókat, hogy a gyors beavatkozást megfelelő információval segítsük!

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK:
• Társasházak esetén a közlekedő folyosókat, menekülési utakat eltorlaszolni
semmi esetre sem szabad!
• A folyosó szakaszok ráccsal történő elzárása tilos!
• A közlekedő folyosón lévő ajtókat nyitva kell tartani!
• Minden nemű lakóházra: legveszélyesebb időszakok egyike az advent és
karácsony, őrizetlenül meggyújtott gyertyákat, csillagszórókat ne hagyjunk,
ezekkel óvatosan bánjunk!
• Otthoni dohányzás a tüzek egyik leggyakoribb kiváltó oka. Kerüljük az ágyban
dohányzást!
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