Mimo wcześniejszych ostrzeżeń, każdego roku na terenie całego kraju tornado powoduje śmierć lub poważne obrażenia u
ludzi. Poniższe informacje o tym jak się przygotować w połączeniu z ogłoszonymi w odpowiednim czasie alarmami o
ciężkich warunkach pogodowych mogą ocalić życie i zapobiec obrażeniom.

Kiedy National Weather Service ogłosi Tornado
Watch, oznacza to, że na twoim terenie może
wystąpić tornado. Bądź przygotowany na zbliżające
się burze.
Kiedy National Weather Service ogłosi Tornado
Warning, oznacza to, że radar pogodowy wykrył
tornado lub jego oznaki.
Chicago posiada system wczesnego
ostrzegania, który pozwala ostrzec
mieszkańców pozostających poza
domami o nadchodzącym
niebezpieczeństwie. System został
opracowany w celu ostrzegania
ludzi przebywających na
dotkniętym zagrożeniem terenie
Chicago.

Po uruchomieniu, syreny wydają głośny, wyjący,
modulowany dźwięk trwający trzy minuty.
Osoby będące poza domem, słysząc syreny powinny
natychmiast szukać schronienia wewnątrz solidnego
budynku, z dala od okien i szklanych przedmiotów.
Gdy zagrożenie minie, syreny będą wydawały ciągły,
wyjący sygnał trwający trzy minuty.
W pierwszy wtorek każdego miesiąca, o godzinie 10.00
miasto przeprowadza 20 sekundową próbę dźwięku.
Poziom głośności dźwięku próbnego jest niższy niż
rzeczywistego dźwięku alarmowego.

Kroki, jakie możesz podjąć zanim uderzy tornado:
Przygotuj zestaw... Opracuj plan...
Zdobądź informacje...

i wybierz ikonę „Tornado”:

Opracuj plan działania na wypadek trudnych
warunków pogodowych i często go ćwicz.

Przygotuj zestaw...
Przygotuj zestaw na nagłe wypadki, który będziesz
przechowywał w domu lub w innych miejscach
stałego schronienia.

Latarka i zapasowe baterie.
Przenośne radio AM/FM na baterie odbierające kanał
pogodowy i zapasowe baterie.
Zestaw pierwszej pomocy i instrukcja.
Zapasy jedzenia i wody.
Nieelektryczny otwieracz do puszek.
Podstawowe lekarstwa.
Gotówka (o niskich nominałach).
Solidne obuwie.
Ważne dokumenty w plastikowej, zamykanej torebce.
Rzeczy specjalne (mieszanka dla dzieci, specjalistyczne
produkty dietetyczne, dodatkowy sprzęt wspomagający
poruszanie się, jedzenie dla zwierząt)

Opracuj plan...
Opracuj plan dla siebie i swojej rodziny na wypadek gdy
będziecie w domu, pracy, szkole lub będziecie gdzieś iść:
Określ wcześniej wyznaczone, „bezpieczne miejsce”,
gdzie schronicie się w chwili gdy zostanie ogłoszone
ostrzeżenie o tornado.
Naucz się pozycji ochronnej (na zgiętych kolanach,
z palcami splecionymi za głową).
Ustal miejsce spotkania (na wypadek gdyby członkowie
rodziny zostali rozdzieleni).
Często ćwicz te sytuacje z rodziną.
Przechowuj listę z ważnymi numerami telefonicznymi
(numery do osób spoza stanu, z którymi można się
skontaktować, lekarzy, farmaceuty, i do pracy).

Aby usłyszeć przykład syreny alarmowej, wejdź na

www.alertchicago.com

Pamiętaj o następujących wskazówkach
dotyczących planowania kryzysowego...

Zdobądź informacje...
Aby zdobyć więcej informacji o zagrożeniach związanych z
tornado i krokach jakie należy podjąć dla własnego
bezpieczeństwa, wejdź na naszą stronę www alertchicago.com
lub zadzwoń pod numer 311 i poproś o informacje.

Wyznacz miejsce schronienia
(piwnica zapewnia najlepszą ochronę).
Naucz się pozycji ochronnej.
Określ alternatywny sposób powiadamiania
ludzi w sytuacji gdy zabraknie prądu
(telefon stacjonarny, telefon komórkowy lub
przenośny system PA).
Jeśli będzie to konieczne, pozostań dłużej
w pracy lub szkole do chwili aż miną zagrażające
warunki pogodowe.
Zachęć swego pracodawcę i władze szkolne do
opracowania planu działania w sytuacji kryzysowej.

Kiedy jesteś w domu, szkole lub pracy i zostanie
ogłoszone ostrzeżenie o tornado (Tornado Warning) lub
włączone zostaną syreny powinieneś:
Przejdź do wcześniej wyznaczonego, bezpiecznego
miejsca takiego jak piwnica. Jeśli piwnica nie jest
dostępna, przejdź do wewnętrznego pokoju lub
korytarza na najniższym piętrze.
Nie zbliżaj się do okien.
Schowaj się pod solidnym meblem, takim jak stół
warsztatowy lub inny ciężki stół.
Przyjmij pozycję ochronną.
Słuchaj radia lub telewizji, aby uzyskać dalsze
informacje o pogodzie i instrukcje władz lokalnych.

Chociaż nie można powstrzymać tornada, można się
do niego przygotować. Bycie przygotowanym i
dobrze poinformowanym pomoże ochronić tych,
którzy na tobie polegają.
Więcej informacji o tym jak przygotować się na
tornado i inne nagłe wypadki znajdziesz na stronie
www alertchicago.com

JAK PRZYGOTOWAĆ
PRZYGOTOWAĆ SIĘ
JAK
NA TORNADO
NA

Kiedy gdzieś idziesz lub jedziesz i ogłoszone zostanie
ostrzeżenie o tornado (Tornado Warning) ...
Nigdy nie pozostawaj w pojeździe.
Jeśli jesteś w pojeździe, nie staraj się
wyprzedzić tornado
Natychmiast ukryj się. Przejdź do najbliższego,
solidnego budynku.
Jeśli nie ma w pobliżu solidnego schronienia,
połóż się płasko na niskim terenie.
Pozostań z dala od wszelkich przedmiotów, które
mogą spowodować zranienia (drzewa, samochody
lub inne przedmioty, które mogą zadziałać jak pocisk).
Nie ukrywaj się pod wiaduktami, mostami lub
wiatami autobusowymi.
Uważaj na latające elementy.
Trzymaj się z dala od uszkodzonych domów i
budynków.
Zawsze powinieneś mieć ze sobą w pracy lub w
samochodzie “Torbę z niezbędnymi rzeczami.”.
W torbie tej oprócz rzeczy zalecanych w „Zestawie na
wypadek nagłej potrzeby” powinny znajdować się
następujące pozycje.
• Woda w butelkach
• Gwizdek
• Skarpety
• Zdjęcie rodziny
• Papier, długopis i taśma
• Dodatkowe klucze do
domu i samochodu

• Produkty higieny osobistej
(środek dezynfekujący na
bazie alkoholu do rąk,
szczoteczka do zębów,
myjka do twarzy, produkty
higieny kobiecej)
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Wejdź na naszą stronę internetową:

www.alertchicago.com
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