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Tárgy: hőségriasztás 3. fok

A Szigetvári Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén
található telepü lések polgármesterei részére
(Közös hivatalok útján)

székhelvükön

Tisztelt Polgármester Asszony/U r!

Értesítem, hogy az országos Tiszti-főorvos az Országos Meteorológiai Szo19álat elŐrejelzése alaPján a

korábban kiadott

a,,Hóségriasztás" 3. fokozatát meg hossza bbítja
2015. július 24.24;00 óráig

Magyarország egész terü letére.

Kérem a települések |akosságát a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztassa a kialakult

helyzetról és a javasolt magatartásról.

A hóséqriadó alatt iavasolt maoatartás:
. Hűtse lakását, nappal az ablakot tartsa csukva, használjon sötétítő függönyt, sötétedés után

szellőztessen!
. A nagy melegben 11:00 és 15:00 óra kózött lehetóleg árnyékban tartózkodjanak, kerüljék aÍŰző

napsütést!
. Ha szükséges hűtse szervezetét, használjon vizes borogatást, zuhanyozzon langyos vízben!

. Fordítsanak figyelmet arra, hogy megfelelö mennyiségú folyadékbevitellel PÓtolják azizzadással

elveszített folyadekot! Az ajánlott mennyiség 2,5-3 l/napI

o Ha elindulnak otthonról, vigyenek magukkal folyadékot, és keresse fel városszerte az ivÓ-

kutakatl
o Viseljenek világos, jól szellóző, bővebb ruházatot!

. Éordítsanak különös figyelmet a különösen veszélyeztetett személyekre (gyermekek, idősek,

kismamák, túlsúllyal küzdők, szív és keringési betegségekben szenvedők)!

l 11:00 és 15:00 óra közti időszakban kerüljék a fizikai munka végzését, sportolást a szabadban.
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A telepü|ések po|aármesterei részére az a|ábbi teendők javaso|tak,

. lakosság tájékoztatása a településen rendelkezésre álló légkondicionált helYségekről és azok

megnyitása,
r forgalmasabb helyeken ásványvíz vagy víz osztása,
. a közkutak működésének ellenőrzése,
o a2. fokozatnál megtett intézkedések betartásának eIlenőrzése,

. az intézmények és a település lakosságának folyamatos tájékoztatása a helyben szokásos

módon, a kialakult helyzetról, és a helyes magatartásról,

o áz egészségügyi ellátó intézmények, szociális otthonok, karitatív intézmények, bölcsődék,

óvodák, napközi otthonok, nyári táborok kiértesítése, a védelmet szolgálÓ intézkedések

bevezetése.

Az esetleges fokozatváltás vagy hosszabbítás szükségességéröl újabb tájékoztatót kÜldÖk. Ennek

hiányában a Hőségriasztás2015,július 24. 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti,

Szigetvár, 2015. július 20.
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