
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10965,Strazacy-interweniowali-okolo-2-tys-razy.html
2023-05-19, 18:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.06.2013

Strażacy interweniowali około 2 tys. razy

Państwowa Straż Pożarna interweniowała ostatniej doby około 2 tys. razy,
usuwając skutki intensywnych opadów deszczu i nawałnic. Strażacy pomagają
mieszkańcom wypompowywać wodę w zalanych domów i piwnic oraz usuwają z
dróg połamane drzewa. Najwięcej interwencji ostatniej doby miało miejsce w
województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, a także dolnośląskim,
śląskim i świętokrzyskim. MSW wraz ze strażą pożarną apelują o rozwagę
podczas burz oraz zwracają uwagę, by wyłączać urządzenia elektryczne i
gazowe, zamykać okna i drzwi, a także usuwać z balkonów zbędne przedmioty.

W związku z sytuacją hydrologiczną w kraju, MSW cały czas na bieżąco otrzymuje raporty o
działaniach strażaków. W tym celu wiceminister Stanisław Rakoczy jest także w stałym kontakcie z
gen. Wiesławem Leśniakiewiczem, komendantem głównym PSP.

MSW oraz strażacy przypominają, aby podczas burz unikać otwartej przestrzeni i nie parkować
samochodów pod drzewami.

Pamiętajmy, że podczas burz nie należy szukać schronienia pod słupami wysokiego napięcia, czy
drzewami. Unikajmy schronienia pod lekkimi konstrukcjami, takimi jak wiaty przystankowe,
ponieważ mogą zostać porwane przez gwałtowny wiatr. Natomiast jadąc samochodem, zjedźmy na
pobocze bądź parking.

Strażacy w ciągu ostatniej doby interweniowali w sumie 1 tys. 954 razy. Strażacy byli wzywani
najczęściej na terenie województw: łódzkim 614, małopolskim 376, mazowieckim 258, dolnośląskim
213, śląskim 175, świętokrzyskim 120. Najwięcej działań na terenie tych województw, związanych
było z wypompowywaniem wody z zalanych budynków i terenów. Takich interwencji z udziałem
strażaków było łącznie 1358.

Pozostałe działania strażaków polegały na umacnianiu i patrolowaniu wałów przeciwpowodziowych i
usuwaniu połamanych drzew. Od poniedziałku PSP odnotowała w całym kraju łącznie 5326
interwencji, związanych z nawałnicami.

Obecnie według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na rzekach przekroczonych jest
55 stanów alarmowych i 95 ostrzegawczych, w tym 34 alarmowe i 47 ostrzegawczych na górnej i
środkowej Odrze.
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