
SYSTEM OSTRZEGANIA
MIESZKAŃCÓW GORZANOWA

PRZED POWODZIĄ
Po powodzi w 1997 roku w powiecie kłodzkim uruchomiono Telefoniczny System Ostrzegania

Mieszkańców (TSOM), który działa również w Gorzanowie. Celem tego systemu
jest bezpośrednie ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniu powodziowym.

Jak będziesz ostrzegany
Zadzwoni do Ciebie telefon

W przypadku niebezpieczeństwa powodzi, niezależnie od pory dnia, każda zagrożona rodzina
i firma otrzyma przez telefon automatyczny komunikat, że dzieje się coś niedobrego. Najpierw
otrzymasz informację, że taka sytuacja może wystąpić, a jeśli będzie to konieczne – kolejny
komunikat (ostrzeżenie), że powódź faktycznie nadchodzi i że trzeba się ewakuować. Otrzymasz
również informację o tym, że zagrożenie minęło.

 Powiadomi Cię strażnik powodziowy
Dodatkowo, aby zwiększyć pewność, że informacja o niebezpieczeństwie z pewnością dotarła
do wszystkich, ostrzeżenie o zagrożeniu przekażą Ci bezpośrednio tzw. strażnicy powodziowi.
To Twoi sąsiedzi, którzy zechcieli pełnić taką funkcję. Będą oni także udzielali dodatkowych
informacji dotyczących zasad postępowania w razie zagrożenia.

 Inne sygnały alarmowe
Niezależnie od bezpośredniego powiadamiania, wszyscy mieszkańcy Gorzanowa będą
ostrzegani przed zagrożeniem za pośrednictwem syren Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak masz postępować po otrzymaniu ostrzeżenia
Jeśli otrzymałeś ostrzeżenie o powodzi, nie czekaj! Ewakuuj rodzinę, zwierzęta i maszyny.
Zabezpiecz dobytek i dom. Zapakuj ważne przedmioty i przygotuj niezbędny ekwipunek.

Jeśli jeszcze zdążysz, to:
� załóż osłony na okna i drzwi lub zabezpiecz je workami z piaskiem
� wyłącz prąd, gaz, wodę oraz zabezpiecz kanalizację przed cofaniem się ścieków
� przenieś na wyższe kondygnacje najcenniejsze przedmioty
� zabezpiecz farby, rozpuszczalniki, oleje, środki ochrony roślin, nawozy itp.

W razie konieczności ewakuacji udaj się
do wyznaczonych miejsc, zgodnie z załączoną mapą

Na mapie, na odwrocie strony, zaznaczone są punkty ewakuacji dla mieszkańców, zwierząt i maszyn
oraz drogi i kierunki ewakuacji. Dla mieszkańców lewobrzeżnej części miejscowości wyznaczono
punkt ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej, a dla zwierząt i maszyn na terenie dawnego PGR-u
w Gorzanowie, natomiast mieszkańcy części prawobrzeżnej powinni ewakuować się do Mielnika.

TELEFONY ALARMOWE

Urząd Miasta  i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Gminne Centrum Zarządzania
074 811 13 92, 074 811 76 58

(czynny całą dobę w czasie kryzysu)

Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

074 867 20 35, 074 865 75 19
(czynny całą dobę w czasie kryzysu)

OSP w Gorzanowie
074 812 10 38

Straż pożarna – 998
Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Telefony informacyjne
Pogotowie energetyczne – 991

Pogotowie wodociągowe – 074 811 19 46
Ośrodek Pomocy Społecznej – 074 811 02 66

SPRAWDŹ, CZY NUMER TWOJEGO TELEFONU
ZNAJDUJE SIĘ W BAZIE TELEFONICZNEGO SYSYTEMU OSTRZEGANIA!

Możesz podać kilka numerów telefonicznych,
pod którymi można się z Tobą skontaktować!

Zadzwoń do pod numer: 074 811 76 58 lub 074 811 13 92 i sprawdź!


