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 Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

powodziowego. 

Przed powodzią: 

 Przygotuj zapas żywności w tym paszy dla zwierząt na minimum 3 doby. 

  Przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje. 

  Zgromadź dodatkowe zapasy wody pitnej - przeznaczone dla zwierząt. 

  Przygotuj pozostawione zwierzęta do ewakuacji na wyżej położone miejsca. 

(miejsce, takie może być wskazane przez gminny komitet przeciwpowodziowy;)  

Uwaga: pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi zwierzęta nie były uwiązane                

w ten sposób będą  mogły w ostateczności same ratować swoje życie. 

  Porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt 

gospodarskich do ewakuacji - wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki 

  Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy, 

środki owadobójcze, farby, rozpuszczalniki, itp. 

  W miarę możliwości zabezpiecz workami z piaskiem (worki wypełnij piaskiem do 

2/3 ich pojemności) i folią lub innymi dostępnymi materiałami pomieszczenia 

parterowe i piwniczne przed zalaniem; przedmioty znajdujące się na terenie posesji 

w tym przedmioty służące do oporządzania zwierząt zabezpiecz, aby nie porwała 

ich woda. 

  Działaj zgodnie z treścią komunikatów podawanych za pośrednictwem rozgłośni 

radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty 

związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, 

o ewakuacji zwierząt  i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. 

Działaj zgodnie z treścią tych komunikatów. 
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Po powodzi: 

 Powróć do domu dopiero po oficjalnym komunikacie władz lokalnych. 

 Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących 

udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku 

ogólnego w tym wodę i żywność dla zwierząt. 

 Przed wejściem do budynku sprawdź, czy fundamenty/ściany twojego domu nie 

mają pęknięć lub innych widocznych uszkodzeń. 

 Nie pój zwierząt wodami powodziowymi, gdyż mogą być skażone (np. produktami 

ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi). 

 Wyrzuć zalane pasze i żywność dla zwierząt, która nie była przechowywana                    

w hermetycznych opakowaniach lub miała kontakt z woda powodziowymi. 

 Po ustąpieniu powodzi przechowuj żywność dla zwierząt w szczelnych 

opakowaniach. 

 Dokumentuj fotograficznie istniejące uszkodzenia, zniszczenia i padłe zwierzęta co 

może być pomocne przy ubieganiu się o odszkodowanie. 

 

Pamiętaj! 

W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy, zwróć na siebie uwagę ekip ratowniczych 

poprzez wymachiwanie widoczną tkaniną, dawanie sygnałów świetlnych lub 

dźwiękowych. 

Nie machaj do śmigłowców ratowniczych, jeśli nie potrzebujesz pomocy!  

 

 


