
при поплава, напуштете 
го објектот или ако не 
можете качете се на 
погорните спратови

известете ги надлежните 
органи за вашата 
локација на 112 

доколку сте на отворено, 
веднаш засолнете се на 
повисока локација

доколку имате 
бунар, тестирајте 
ја водата

дезинфицирајте ги подните, ѕидните
и сите други површини додека се 
влажни бидејќи на микроорганизмите 
им е доволно да се развијат на влажни 
површини во рок од 48 часа 

помогнете им на 
сограѓаните што 
имаат потреба од 
соодветна помош
за опоравок

не фрлајте смет
и предмети во 
речните корита, 
потоците, канали-
те, суводолиците, 
шахтите и 
атмосферската 
канализација

осигурајте го 
својот имот и 
сопственост 
од ризикот 
од поплави

доколку чуvвствувате 
потреба по поплавата, 
побарајте психосоци-
јална помош од страна
на стручните лица од 
Црвен крст

не одете низ вода која
се движи (15 сантиметри 
длабока вода може да
ве собори на земја)

БРЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

ПРЕД ПОПЛАВА

ЗА ВРЕМЕ НА ПОПЛАВА

ПО ПОПЛАВАТА 

информи-
рајте се за 
опасноста
од поплави
во вашата 
средина

спречете го 
повратниот 
проток на во-
да, особено во 
канализаци-
јата со неповрат-
ни вентили

во куќа, набавe-
те материјали од 
кои можете да 
направите 
времена заштита 
од водниот бран

Оваа публикација е финансирана од страна на UK aid од Владата на Обединетото Кралство. Наведените мислења
не значи дека ги одразуваат официјалните ставови и политики на Британската Влада.

запознајте се 
со насоките за 
сигурна, без-
бедна и навре-
мена евакуаци-
ја и собирните 
места

водата од 
водоводниот 
систем кори-
стете ја само
по добивање
дозвола

вратете се во 
домот само 
доколку е 
безбедно и 
дозволено од 
надлежните

не користете 
електрични 
апарати доколку 
се оштетени или 
се во контакт
со вода

ако има прекин кај приклу-
чоците до комуналната 
инфраструктура известете
ги јавните комунални прет-
пријатија и операторите

внимавајте на 
паднати електри-
чни кабли и други 
оштетувања

112


