
Dlaczego dotknął mnie brak dostawy gazu i/lub awaria prądu? 
 

Ponieważ... 
Co mogę już teraz zrobić? 
Co zrobię w nagłym wypadku? 
      - ogrzewanie jest zimne 

– dostawa wody jest ograniczona do minimum 
– elektryczne źródło światła jest wyłączone 
– płyta kuchenna, piekarnik czy mikrofalówka nie funkcjonuje 
– lodówka/zamrażarka  się rozmraża 
– elektroniczne źródła informacji nie działają 
– awaria sieci komunikacyjniej nastąpi w krótkim czasie 
– urządzenia medyczne na prąd nie funkcjonują 
– nie ma zapasów paliwa 
– bankomaty ulegną awarii 
– … 

 

Co mogę już teraz zrobić? 
Każde gospodarstwo domowe  powinno się już dziś tak przygotować, żeby móc przetrwać kilka dni bez 
pomocy z zewnątrz 

– zaopatrz się w produkty spożywcze, wodę pitną i środki higieniczne na okres 10 dni 
– zaopatrz się w kuchenkę  kempingową lub gazową czy grill ( włącznie z zapasem paliwa) 

Uwaga: używaj jej tylko na zewnątrz 
– miej pod ręką radio na baterie  ( zaopatrz się w dodatkowe baterie) 
– uzupełnij domową apteczkę w podstawowe lekarstwa oraz zaopatrz się  w osobiste lekarstwa które 

zarzywasz 
– zakup świece, zapalniczki/ zapałki i przygotuj latarkę 

Uwaga: istnieje zwiększone ryzyko pożaru! 
Koniecznie używaj funkcjonujących detektorów dymu! 
Powinny być dostępne środki gaszenia pożaru ! 

– dokonaj tych przygotowań także dla osób starszych i bliskich wymagaacych opieki 
– uzgodnij miejsce spotkaia w nagłym przypadku 
– przygotuj rezerwę gotówki (w niskich nominałach) wystarczającą na okres 10 dni 
– pobierz WarnApp ( np. NINA) 

 

Co robię w nagłym wypadku 
– wyłącz  wszystkie elektryczne urządzenia aby zminimalizować przeciążenia sieci elektrycznej 
– włącz radio! Tu otrzymasz wiadomości od władz oraz od dostawcy prądu 
– używaj aplikacji ostrzegawczej WarnApp  aby zebrać informacje 
– zwróć uwagę czy w twoim otoczeniu jest ktoś kto potrzebuje  twojej pomocy 

Gdy nie ma prądu: 
– należy sprawdzić stan żywności w lodówce / zamrażarce 
– sprawdź czy o wszystkim pomyślałeś, ewentualnie dostosuj indywidualne środki ostrożności, dokup 

zapasów 
 
Dalsze informacje na ten i inne tematy znajdziesz na stronie internetowej federalnego urzędu ochrony 
ludnosci i pomocy w przypadku katastrof  (BBK): 
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
 

Wykorzystaj czas i zabezpiecz się, abyś w nagłym przypadku był przygotowany i 
mógł spokojniej reagować! 

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

