Снежни виелици и лавини

Снежна буря
Снеговалеж, съчетан със силен вятър (над 5м/сек). Природното явление
възниква при температура на въздуха под 0°С. През зимния период в България
се създават условия за формиране на снежни бури, най-често в Североизточна
България и във всички наши планини през месеците декември, януари и
февруари.
Виелица
Силен вятър по време на снеговалеж или след скоро паднал пухкав сняг, който
вятърът вдига от земята и носи в атмосферата.

Заледяване
Заледяване се получава, когато при понижаване на температурата под 0°С
замръзват размекнат сняг или дъжд. При циклично топене и замръзване под
стрехите на сградите и съоръженията се образуват висулки, понякога с дължина
над 2 метра.
Обледяване
Явлението се изразява в покриването след или скреж на
електропроводи,стълбове, тръбопроводи и други съоръжения, главно по
енергопреносната и съобщителната мрежа.
Сред опасностите, които могат да бъдат предизвикани от снежните бури са:



образуване на преспи и затрупване на пътища и превозни средства;
пътно - транспортни произшествия;






изолирани населени места;
нарушено електро - и водоснабдяване (поради скъсани електропроводи);
бедствени ситуации.
„покривни лавини"

Предварителни защитни мероприятия и поведение по време на снеговалеж, снежна
буря, заледяване, обледяване :












Службите за почистване организират разчистване на снега, опесъчаване на
улиците.
Осигурява се пътна връзка с бедстващи населени места и се доставят продукти и
материали от първа необходимост на населението.
Следи се редовно прогнозата за времето.
Запасяване с продукти от първа необходимост при прогноза за продължителна
снежна буря.
Да се ограничава излизането навън пеша или с автомобил, ако не се налага.
Да се носят топли и удобни дрехи и обувки, шапки, ръкавици, шалове.
Хората да избягват да се движат сами извън населени места.
Да се избягва преминаването в близост до сгради със стръмни покриви съществува опасност от свличане на снежни маси.
Да се избягва движението в близост до дървета, електрически стълбове и
електропроводи.
Да се избягва движението по заледени участъци (да се носят обувки с грайфери).
Да не се преминава под стрехи с образувани ледени висулки.

Телефон 112 е единен европейски номер за спешни
повиквания от шестнайсет години. На 112
може да звъните, когато сте в беда и се
намирате на територията на Австрия,
Белгия, България, Великобритания, Германия,
Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Лихтенщайн, Люксембург, Португалия, Румъния, Финландия,
Франция и Холандия.

Телефон 112 функционира в цяла България и е достъпен
от всяка точка на страната.
Звъним на 112, когато се нуждаем от помощ при:
* пожари;
* наводнения;
* спешни медицински случаи;
* смерч (ураганни ветрове);
* земетресения;
* катастрофи;
* промишлени аварии и други замърсявания;
* радиация;
* зимни бури;
Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания.
Телефон 112 се избира без код;
На телефон 112 можете да се обадите по всяко време на
денонощието;
Обаждането към 112 е безплатно, независимо дали се

обаждате от мобилен или стационарен телефон

Спешни и аварийни обаждания в Община Челопеч
се приемат на телефони:

07185/25–50 – централа;
07185/23–66 – специалисти общинска собственост и
екология

На телефони:
07185/20–15; 0886/890 412 - връзка с дежурни по ОбСС;

Mожете да се обадите по всяко време на
денонощието.

