AWARIA ENERGETYCZNA
Awaria energetyczna – poważne uszkodzenie sieci energetycznej,
skutkujące długotrwałą przerwą w dostawie energii

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia
W miejscu ustalonym z domownikami przygotuj latarkę oraz zapas baterii,
a także świece i lampy naftowe.
O ile to możliwie – zaopatrz się w generator prądu oraz niezbędny zapas paliwa.
Jeśli na co dzień w domu korzystasz z hydroforu w celu dostarczenia wody –
utrzymuj na bieżąco zapas wody butelkowanej, szczególnie, jeśli mieszkają
z tobą małe dzieci lub/i osoby starsze przyjmujące regularnie lekarstwa.
Jeśli na co dzień korzystasz z kuchenki elektrycznej do przygotowywania
posiłków, rozważ potrzebę posiadania turystycznej kuchenki gazowej
na wypadek kilkudniowych zaników energii elektrycznej.

Postępowanie podczas wystąpienia awarii elektrycznej
Sprawdź czy twoi sąsiedzi mają prąd – prądu brakować może jedynie w twoim domu,
czego powodem może być awaria bezpiecznika lub przepalenie obwodów
elektrycznych. Gdy twoi sąsiedzi również pozbawieni są prądu, zadzwoń do zakładu
energetycznego. Jeśli będziesz zmuszony wyjść na zewnątrz, by zbadać sytuację,
zabierz ze sobą latarkę i zwracaj uwagę na zerwane druty elektryczne
(nie podchodź do nich) – natychmiast zgłoś ten fakt do zakładu energetycznego.
Do oświetlenia używaj latarek, a także świec i lamp naftowych pamiętając
o właściwym korzystaniu z nich, w związku z zagrożeniem pożarowym.
Wyłącz urządzenia w domu – gdy większość z nich (lodówki, termy i bojlery,
wentylatory i pompy) pozostaje włączona, mogą spowodować przeciążenie sieci,
w momencie przywrócenia dopływu prądu.
Lodówki i zamrażarki powinny być zamknięte tak długo jak to tylko możliwe –
jedzenie może być przechowywane dzień lub dwa, gdy drzwiczki są zamknięte
(zimą część produktów można przechowywać w odpowiednim pojemniku na
zewnątrz, gdy temperatura spada poniżej zera, można zamrozić wodę w pojemnikach
na zewnątrz i przynieść do lodówki, by móc trzymać jedzenie w chłodzie);
jedz w pierwszej kolejności produkty o krótszym terminie przydatności – w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości wyrzuć je.

Ostrożnie używaj przenośnych generatorów prądu – mogą one być używane w celu
dostarczenia ograniczonej ilości energii w czasie przerw w dopływie; nigdy
nie uruchamiaj przenośnych urządzeń w domu lub garażu – mogą wywołać pożar
i zaczadzenie; generatory instaluj i eksploatuj zgodnie z instrukcją.
Jeśli wodę uzyskujesz ze studni lub zbiornika, bądź przygotowany na korzystanie
z alternatywnych źródeł wody do czasu, gdy przywrócony zostanie dopływ prądu –
we wspomnianych zbiornikach wykorzystuje się pompy elektryczne, które nie będą
działać bez prądu.
Pamiętaj, urządzenia gazowe mogą nie funkcjonować, gdy nie będzie prądu,
ponieważ energia elektryczna może być niezbędna do uruchomienia zapłonu.
Zimą pamiętaj o spuszczeniu wody z instalacji wodnej i centralnego ogrzewania,
zabezpiecz pompy, termy, bojlery, odpływy zlewozmywaków i pralek – instalacje
z zimną wodą, mogą zamarzać, gdy nie ma prądu; by uniknąć poważnego zalania,
gdy wzrasta temperatura, zakręć zawory – nigdy nie włączaj jakiegokolwiek
podgrzewacza wody, o ile zbiornik nie jest pełny.

Awaria energetyczna zimą – utrzymywanie ciepła
Wybierz jeden pokój w domu (najlepiej słoneczny) – taki, w którym może mieszkać
cała rodzina.
Ubierz się wielowarstwowo, także w swetry i płaszcze przepuszczające powietrze
i dłużej zatrzymujące ciepło.
Zachowaj ostrożność, używając zastępczych źródeł ogrzewania takich jak przenośne
grzejniki gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; grzejniki nie mogą być umieszczone
w pobliżu materiałów łatwopalnych – nie pozostawiaj ich bez nadzoru!
W domach z ogrzewaniem gazowym otwory wentylacyjne oczyszczaj ze śniegu i lodu.
Pamiętaj o regularnych przeglądach urządzeń grzewczych.

