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EPIDEMIA

EPIZOOTIA

EPIFITOZA

POWÓDŹ

W wyniku ostatnich powodzi doszło do zalania wysypiska śmieci. Woda zabrała z tego
miejsca wiele bakterii, które mogą być powodem groźnych chorób. Panuje zakaz picia
nieprzegotowanej wody.

Odnotowano kolejne przypadki pryszczycy
wśród bydła. Można mówić już o epizootii.
Choroba bardzo szybko się rozprzestrzenia,
przez co uznana jest za najgroźniejszą jaka
spotkała hodowców od kilkunastu lat.

Epidemia to wystąpienie na danym obszarze
zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną
w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym
okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób
zakaźnych dotychczas niewystępujących.
Podczas epidemii:

Epizootia zjawisko definiowane jako występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną,
wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach. Mogą one występować na terenie całego
kraju, szczególnie na terenach rolniczych (hodowlanych).

Ogródki działkowe na brzegach miasta zostały zaatakowane przez nieznaną dotąd
chorobę roślin. Zwalczanie jej nie powinno
stwarzać problemów, ale uprawy mogą być
zdziesiątkowane.
Ponieważ części działkowiczów nie stać na
zakup środków ochrony roślin, choroba rozprzestrzenia się w szybkim tempie.

Z powodu wysokiego stanu wody od tygodnia obowiązuje alarm powodziowy. Doszło do podtopienia około 200 budynków.
W miejscach zagrożonych lokalne władze
zapewniają worki z piaskiem, jednak najbardziej martwią się stanem wałów które są już
bardzo namoknięte i niestety nie wytrzymają
naporu wody.

Epifitoza to każde masowe występowanie
na określonym terenie i w określonym czasie
zachorowań roślin. Charakteryzują się one zaatakowaniem przez określoną chorobę znacznej części rośliny.

Powódź to jedno z najczęściej występujących
zagrożeń naturalnych, będącym zjawiskiem
przyrodniczym o charakterze ekstremalnym,
często gwałtownym, występującym nieregularnie. Jest to czasowe pokrycie przez wodę
terenu, który w normalnych warunkach nie
jest pokryty wodą. Powstaje na skutek wezbrania wody w rzekach, morzu lub zbiornikach wodnych. Powoduje zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

• Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich
• Unikaj kontaktu z chorą osobą
• Jeżeli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub
kontaktowałeś się z osoba chorą załóż na twarz maskę
z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych
• Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej
• Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów
i nakazów wydawanych przez władze i służby

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 3 ZL, 1 SR, 1 P, 2 PS

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 4 ZL, 2 SR, 1 AP

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Akcja ratunkowa: 1 ZL, 3 MM, 3 PS

Akcja ratunkowa: 1 ZL, 3 SR, 4 P
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POWÓDŹ

POWÓDŹ

POŻAR

POŻAR

Spływające gęste masy lodu utworzyły zator
lodowy na rzece. Przez to zostały przerwane
wały przeciwpowodziowe i nastąpiła groźna
w skutkach powódź.
Została podjęta akcja ewakuacyjna ludności
i jej mienia z zagrożonych terenów.

Wędrujący znad Włoch niż przyniósł niezwykle ulewne deszcze, które w ciągu kilku
dni doprowadziły do masowych podtopień
i powodzi. W miejscach gdzie sytuacja jest
najtrudniejsza w stan gotowości postawione
są wszystkie jednostki straży pożarnej oraz
wojsko.

Około godziny 9:00 wybuchł pożar w opuszczonym drewnianym budynku za miastem.
Ogień objął cały budynek oraz znajdujące się
obok śmietniki.
Pożar może rozprzestrzenić się na pobliskie
pola uprawne i zniszczyć zboże zasiane przez
rolników.

Rano wybuchł pożar gospodarstwa. Ogień
objął zarówno budynki gospodarcze jak i dom
mieszkalny.
Przyczyną pożaru było samozapalenie składowanego w stodole siana. Istnieje duże ryzyko
rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie gospodarstwa, a także magazyn świec i zniczy.

Podczas powodzi:

W czasie pożaru należy:

W czasie pożaru należy:

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

• Miej przy sobie latarkę
• Włącz odbiornik radiowy na częstotliwość lokalnej
stacji radiowej
• Najcenniejsze rzeczy przenieś na górne
kondygnacje budynku
• Zabezpiecz dokumenty osobiste
• Zgromadź w domu i zabezpiecz przed zalaniem
niezbędne zapasy niepsującej się żywności, wody
pitnej, lekarstw i środków opatrunkowych

• Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się
w sąsiedztwie lub obiekcie
• Telefonicznie 998, 112 lub w inny dostępny sposób
powiadomić straż pożarną podając:
• gdzie się pali: adres, nazwa obiektu
• co się pali: mieszkanie, piwnica, sklep, biuro; czy
jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
• swoje imię i nazwisko, numer telefonu,
z którego zgłaszana jest informacja o zdarzeniu.

• Powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika
obiektu o zaistniałym zdarzeniu
• przystąpić do gaszenia pożaru dostępnym
sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom
poszkodowanym lub zagrożonym
• Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się
w obiekcie
• W miarę możliwości należy zabezpieczyć mienie
przed pożarem i osobami postronnymi

Akcja ratunkowa: 3 ZL, 2 SR, 1 PS

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Akcja ratunkowa: 1 ZL, 2 MM, 4 PS

Akcja ratunkowa: 2 ZL, 4 SR

Akcja ratunkowa: 2 ZL, 1 MM, 1 SR, 2 P

Podczas powodzi:
• Nie używaj w domu wody z zalanej studni
• Przemieść się wraz z rodziną na wyżej położone
tereny
• Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się
w punkcie rejestracyjnym
• Nie chodź po zalanych obszarach
• Nie odmawiaj pomocy innym, np. służbom
ratowniczym
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POŻAR

POŻAR

SILNE MROZY

OSUWISKA

Ponad 8 godzin strażacy walczyli z pożarem
fabryki mebli.
Jak wynika z ustaleń strażaków, nie doszło by
do pożaru gdyby na hali znajdowała się wentylacja zapewniająca odpowiednie składowanie pyłu. Pożar objął środkową część hali
produkcyjnej i zaczął rozprzestrzeniać się do
hali magazynowej.

W wyniku trwającej od ponad tygodnia suszy
doszło do pożaru lasu. Konieczna jest ewakuacja zwierząt zamieszkujących zagrożony
obszar lasu.
Spaleniu może ulec 30 ha lasu należącego
do Nadleśnictwa. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru jest iskra spod kół hamującego
pociągu.

W całym mieście będą opady śniegu i silne
mrozy - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocami temperatura może
spaść nawet do minus 21oC.
Odnotowano przerwy w dostawie energii
elektrycznej. Marznący deszcz spowodował
oblodzenie i uszkodzenie linii energetycznych.

Ziemia osunęła się w mieście. Trzy osoby
uważane są za zaginione. Rozmiary osuwiska
są ogromne. Szacuje się je na 6 km długości
i ponad 3 km szerokości.
Władze alarmują, by mieszkańcy nie udawali
się w zagrożone tereny, istnieje ryzyko pojawienia się kolejnych osuwisk.

Podczas silnych mrozów:

Pożar to niekontrolowany proces spalania
w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Grupy pożarów:

W czasie pożaru należy:

• ubieraj się ciepło, w kilka warstw odzieży
• nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem
zjedz obfity posiłek
• zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed mrozem
• powiedz komuś (rodzinie, lub obsłudze
w schronisku, pensjonacie, hotelu) dokąd idziesz
• nie wybieraj się na zimowe wycieczki samemu
• nie chodź tam, gdzie jest niebezpiecznie
• kiedy popsuje się pogoda nie wychodź na zewnątrz
• odmrożone palce włóż pod strumień zimnej lub letniej
wody (w przypadku dużych odmrożeń należy udać się
do lekarza)

Osuwiska wywołane są przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych i skalnych
podłoża, spowodowane siłami przyrody lub
działalnością człowieka. Jest to rodzaj ruchów
masowych, polegających na przesuwaniu się
materiału skalnego wzdłuż powierzchni poślizgu. Ruch taki zachodzi pod wpływem sił
ciężkości.

• pożary ciał stałych
• pożary cieczy palnych i substancji topiących się
pod wpływem ciepła
• pożary gazów palnych
• pożary metali
• pożary tłuszczów

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 1 ZL, 3 SR, 3 P
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• Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się
w sąsiedztwie lub obiekcie
• Telefonicznie 998, 112 lub w inny dostępny sposób
powiadomić straż pożarną
• Przystąpić do gaszenia pożaru dostępnym
sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom
poszkodowanym lub zagrożonym
• Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie
• W miarę możliwości należy zabezpieczyć mienie
przed pożarem i osobami postronnymi

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.

Akcja ratunkowa: 5 ZL, 3 SR

Akcja ratunkowa: 3 PS, 4 P
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METEORYT

SUSZA

ŚNIEŻYCA

Deszcz meteorytów spadł rano nad miastem.
Zjawisku towarzyszyła seria eksplozji. Większość poszkodowanych została poraniona
odłamkami szkła z rozbitych szyb okiennych.
Zaobserwowano potężny błysk; słychać było
serię silnych eksplozji. Uszkodzonych zostało
około 200 budynków, w tym szpitale, przedszkola i szkoły.

W przeciągu ostatnich 4 miesięcy obserwuje
się rekordowo niskie opady deszczu. W niektórych częściach kraju zaczyna brakować
wody pitnej. Susza niszczy uprawy, a w lasach
obowiązuje III stopień zagrożenia pożarowego. Meteorolodzy ostrzegają, że w najbliższym
czasie nie ma szans na poprawę sytuacji.

Obecna zima należy do najcięższych w historii miasta, które przy okazji zostało odcięte od świata. Śnieg pada nieprzerwanie
od 3 tygodni, a służba oczyszczania miasta nie nadąża z odśnieżaniem. Od dwóch
dni w mieście nie ma prądu, co dodatkowo
utrudnia przetrwanie.

Susza to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem
w stosunku do średnich wieloletnich wartości.
Zazwyczaj trudno jest określić dokładnie, jaki
jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się lub kończy.
Podczas suszy:

Podczas śnieżycy:

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska to
zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie będącym klęską żywiołową, które
może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi
i środowiska.
Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 3 SR, 2 PS, 3 P

• Zmniejsz zużycie wody
• Podlewanie trawników i mycie samochodów
marnotrawi wodę
• Gdzie tylko możliwe używaj wielokrotnie tej samej wody

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 2 ZL, 2 MM, 2 PS

• najlepiej nie wychodź na dwór
• jeśli musisz wyjść to ubierz się ciepło, w kilka
warstw odzieży
• zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed śniegiem
• nie wybieraj się na zimowe wycieczki samemu
• nie chodź tam, gdzie jest niebezpiecznie
• odmrożone palce włóż pod strumień zimnej lub
letniej wody (w przypadku dużych odmrożeń
należy udać się do lekarza)

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 1 ZL, 1 MM, 2 SR, 2 P

Rzuć kością, aby poznać atakowane pola.
Akcja ratunkowa: 2 ZL, 2 SR, 2 P

