
www.koblenz.de

Stadtverwaltung Koblenz

Hochwasserschutz-Zentrale im

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bahnhofstraße 47 . 56068 Koblenz

Telefon +49 (0)261 129-3570

hochwasserschutz@stadt.koblenz.de

POWÓDŹ:
NIE PYTAJ „CZY”, 
TYLKO „KIEDY”!

POWÓDŹ
Co mogę zrobić?

 Jak mam się
zachować po powodzi?

 Skąd mogę czerpać 
informacje?

WSKAZÓWKI NT POSTĘPOWANIA
	� Noś rękawiczki i obuwie ochronne
	� Usuń resztki wody i muł
	� Po opadnięciu wody najpierw wypompuj wszystko z  

 pomieszczeń
	� Przewietrz pomieszczenia i spróbuj zapobiec szkodom  

 budowlanym, susząc pomieszczenia
	� Sprawdź wizualnie budynek pod kątem uszkodzeń i w  

 razie potrzeby zleć kontrolę.
	� Zbiorniki z olejem opałowym sprawdzić pod kątem  

 uszkodzeń
	� Usuń przedmioty nienadające się do użytku i   

 zanieczyszczoną żywność.
	� Urządzenia i systemy elektryczne oraz systemy  

 grzewcze na olej i gaz mogą być ponownie uruchomi- 
 one tylko po dokonaniu przeglądu przez specjalistę.
	� Powiadom towarzystwo ubezpieczeniowe
	� Sfotografuj powstałe szkody
	� Bądź w kontakcie z odpowiednimi władzami, aby być  

 na bieżąco z informacjami o zmianie sytuacji pogodowej

PROGNOZA POGODY I OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Internet:  www.dwd.de
  www.wettergefahren.de

PROGNOZY POWODZIOWE I INFORMACJA O STANIE WÓD
Telefon:  19429 (na terenie Niemiec, z sieci lokalnej)
Telegazeta SWR: Strona 800/801/802
Radio:  SWR1/4/info, RPR1
Aplikacje: Mein Pegel
  KATWARN
  Warnwetter / Ostrzeżenia meteorologiczne

Stan wód i wczesne ostrzeganie
Internet:  www.hochwasser-rlp.de

Mapy zagrożenia powodziowego
Internet:  www.hochwassermanagement.rlp.de

OSOBA KONTAKTOWA
Straż pożarna:       112 lub +49 (0)261 404040
Inspektorat ochrony środowiska:         +49 (0)261 129-1502
Centrala ochrony przeciwpowodziowej: +49 (0)261 129-3570

 Stan na: Listopad 2018 | Projekt, skład: Koblenz-Touristik GmbH
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Jak mam się zachować 
w przypadku powodzi?

Czego będę potrzebować 
w sytuacji zagrożenia?

WSKAZÓWKI NT. POSTĘPOWANIA
	� Zachowaj spokój / postępuj w sposób rozważny
	� Udziel pomocy dzieciom i osobom potrzebującym
	� Poinformuj sąsiadów
	� Przestrzegaj instrukcji zespołów zadaniowych
	� Nie schodź do piwnicy lub garaży podziemnych
	� Pozostań w pewnej odległości od zalanych miejsc
	� Nie zbliżaj się do brzegu zbiorników wodnych
	� Nie poruszaj się po zalanych drogach
	� Jeśli następuje wyciek substancji niebezpiecznych lub  

 wyczuwalny jest zapach gazu, niezwłocznie poinformuj  
 straż pożarną

PODRĘCZNY NIEZBĘDNIK
	� Woda i żywność
	� Radio na baterie
	� Oświetlenie (latarka, świece)
	� Kuchenka niewymagająca prądu
	� Kalosze
	� Wypełnione worki z piaskiem
	� Wiadro i lina 

Wskazówka: Lista ta może być dowolnie rozszerzana i 
stanowi jedynie propozycję.

JEŚLI MUSIAŁBYŚ SIĘ EWAKUOWAĆ
	� odzież na 3 dni (wraz z butami /pantoflami)
	� telefon komórkowy / smartfon z ładowarką / wymienną baterią
	� latarka
	� dokumenty osobiste i przedmioty wartościowe
	� artykuły higieniczne, w razie potrzeby zażywane leki
	� ewentualne specjalne środki spożywcze (dla diabetyków,  

 dla niemowląt)
	� przedmiot, który pomoże się czymś zająć (np. książka)
	� Powiadom sąsiadów i krewnych
	� Zabezpiecz ogrzewanie i urządzenia elektryczne lub je wyłącz 

Straż pożarna poinformuje Cię, czy i kiedy będziesz 
się musiał ewakuować. Pamiętaj, że sam będziesz 
musiał nieść swój bagaż, a w budynku, który zapewni Ci 
schronienie, nie ma zbyt wiele miejsca.

W jaki sposób mogę się 
zabezpieczyć?

CZY MNIE TO DOTYCZY?
Już zawczasu, kiedy wprowadzasz się do domu lub też
wyprowadzasz się z niego, dowiedz się, czy mieszkasz na 
obszarze zagrożonym powodzią. W tym celu skorzystaj 
np. z map zagrożenia powodziowego. Znajdziesz je pod 
adresem www.hochwassermanagement.rlp.de.

ZABEZPIECZENIA BUDOWLANE
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się 
z nami. Inspektorat ochrony środowiska służy radą na te-
mat „Obchodzenia się z substancjami zanieczyszczającymi 
wodę” (np. urządzenia i systemy korzystające z oleju 
opałowego).
Odpowiedzialność za ogrzewanie gazowe i elektryczne
spoczywa na odpowiednim dostawcy energii. Ministerstwo 
środowiska opracowało kompleksowy przewodnik na temat 
ochrony przeciwpowodziowej obiektów oraz zabezpieczeń 
budowlanych. Można je uzyskać bezpośrednio od minis-
terstwa pod adresem www.bmub.bund.de (szukaj: 
„Hochwasserschutz-Fibel“).

ZAPOBIEGANIE RYZYKU
Zapytaj swojego zaufanego ubezpieczyciela o „ubezpiecze-
nie od klęsk żywiołowych”, stanowiące uzupełnienie ubez-
pieczenia budynku mieszkalnego i sprzętów domowych.
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