
Co robić    w przypadku ujemnych temperatur? 
W związku z ujemnymi temperaturami panującymi na terenie Polski stworzony został 
domowy przewodnik - plan działania, który zapobiec ma się    zagroŜeniu Ŝycia i zdrowia 
obywateli. Bardzo waŜne jest dobre przygotowanie mieszkańców miast i wsi w razie 
nadejścia większych mrozów. 
 
Krok 1: Prawidłowe zaopatrzenie 
• Niezbędne rzeczy, które powinno się mieć w domu: konserwy, zapas wody pitnej, 
radio nie wymagające zasilania, źródło oświetlenia (latarki, świece), zapas baterii. 
• Ζapas podstawowych leków (na przeziębienie, odmroŜenia, stłuczenia, przeciwbólowe) i 
środków opatrunkowych. 
• Mieszkańcy domów jednorodzinnych zaopatrzyć powinni się w sól kamienną w celu 
przyśpieszenia topnienia lodu, piach do poprawy trakcji oraz łopaty, urządzenia 
odśnieŜające, odpowiednią odzieŜ i koce utrzymujące ciepło. 
Krok 2: Przygotowanie rodziny i domu na nadejście mrozu 
• Domy powinny być dobrze izolowane (drzwi, okna), 
• Zabezpieczenie gaśnic oraz sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na nadpalone kable do urządzeń grzewczych kuchenek i piecyków) 
• Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, 
• Szczelność instalacji grzewczych (nie uŜywać znalezionych / starych podgrzewaczy). 
Krok 3: Przygotowanie samochodu do podróŜy 
• Upewnij się, Ŝe zbiornik z paliwem jest pełny – przy niskim poziomie paliwa, moŜe 
się zamrozić, 
• Sprawdź układ hamulcowy, 
• Sprawdź ogrzewanie samochodu, termostatu, 
• Sprawdź poziomu oleju – im niŜszy poziom, tym większe prawdopodobieństwo 
zamroŜenia, 
• Koniecznie zmień opony na zimowe (łańcuchy na opony), 
• Sprawdź sprzęt do odśnieŜania samochodu. 
• Nasmaruj zamki i kłódki od bram wjazdowych, garaŜy, dróg ewakuacji.  
 
 
Słuchaj lokalnych mediów i nie przechodź    obojętnie obok osób bezdomnych 
pozostających na zewnątrz. 
Dowiedz się co robią Twoje władze lokalne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przy 
bardzo niskich temperaturach słuchaj lokalnego radia w celu informowania sąsiadów oraz 
podejmowania decyzji, które zwiększą bezpieczeństwo ludzi mieszkających dookoła. 
W momencie kiedy jest się świadkiem, albo zauwaŜysz osoby bezdomne pod gołym niebem 
poinformuj straŜ miejską albo policję. Jeśli moŜesz, dowiedz się gdzie jest najbliŜsze 
schronisko / noclegownia/, która będzie mogła przyjąć osobę bezdomną lub zadzwoń    pod 
bezpłatną    infolini ę    987 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
 


