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Veszprém Megyei Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke részére

Székhelyén

Tisztelt Elnök Asszony/Urhölgy/Ur!

Tájékoztatom, hogy az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai

előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi

ajánlását, 2016. június 23. (csütörtök) 00 órától június 26. (vasárnap)

másodfokú hőségriasztást adott ki,

Szolgálat

Központ

24 óráig

A tavalyi év hasonló időszakában adott ajánlásnak megfelelően, az alábbiakban

szeretném tájékoztatni néhány, a hőségriasztással kapcsolatos fontosabb

információról,

A hőségriasztás fokozatai:

1. Figyelmeztető jelzés belső használatra (í. fok}: várhatóan legalább egy

napra a halálozás napi értékeinek kb. 1S%-os növekedését jelzi elóre a

rendszer, Ezt a kockázatot az előrejelző rendszer kb, napi 25 Co-os, vagy azt

meghaladó középhőmérséklet esetén valószínűsíti.

2, Készültség jelzés - riasztás a lakosság számára (2. íok.|: az előrejelzés

szerint várhatóan legalább három egymást követő napra eléri (vagy
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meghaladja) a napi 25 Co-ot (kb. 1S%-os növekedés a napi halálozásban).

További feltétel: legalább egy napra eléri a napi középhőmérséklet a 27 Co-ot,

ami pedig kb. 30%-os napi halálozásnövekedésnek felel meg.

A 2. pontban felsorolt esetekben a magas napi átlaghőmérséklet olyan

környezet-egészségügyi kockázatotjelent a lakosság számára, amely indokolja az

egészségügyi ellátó rendszer figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti

rendszeres tájé koztatását a meg növekedett egészség i kockázatokról.

- Mentőszolgálat megyei szervezeteit;

- A sürgősségi betegellátási rendszert;

- A megyei kórházakat, különös tekintettel az infarktus és stroke centrumokat;

- llletékes önkormányzatokat a szociális ellátásban részesülők fokozott gonddal

történő ellátására;

- Köztéri ivővíz vételi lehetőségek időszakos biztosítása érdekében a

szolgáltatót;

- Háziorvosokat a veszélyeztetett korcsoportú lakosság növekvő ellátási

problémáira.

3, Riadó jelzés (3. fok): Amennyiben várhatóan legalább három egymást követő

napra eléri a napi középhőmérséklet a 27 Co-ot (kb. 30%-os a napi

halálozásban).

A hőségriadó fokozatainak megyei szinten történő bevezetésére a megyei

tisztifőorvos jogosult.

Szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, töltsön több órát légkondicionált

helyiségben, A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája elérhető

valamennyi katasztrófavédel m i igazgatóság hon lapján.

(http :liveszprem. katasztrofavedelem. hu/klimatizalt-helyi.seqek).

A kialakult helyzet függvényében a megyei védelmi bizottság jellemzően az alábbi

intézkedések bevezetéséról dönthet:

- Tűzgyújtási tilalom elrendelése;

- Magáncélú vízfelhasználás korlátozása (locsolási tilalom);



Nem légkondicionált munkahelyeken a munkaidö csökkentése, vagy eltolása a

hűvösebb napszakokra;

Közte rü let ek vízzel történő h űtése (locso lás) ;

Sebességkorlátozás bevezetése a fóbb útvonalakon;

Közfürdők, strandok használatának ingyenessé tétele;

Strandokon a biztonsági (egészségügyi) szolgálat megerősítése;

Veszé lyes a nyag o k szá l l ításá nak ko rláto zásai

Tehergépkocsi-forgalom korlátozása ;

Nagy befogadóterű légkondicionált helyiségek megnyitása a lakosság részére;

A bevezetett rendszabályokról tájékoztató a lakosság felé;

Magatartási rendszabályok (egészségügyi tájékoztató) kiadása;

ldósekról fokozott szociális gondoskodás;

Közkifolyók ellenőrzése ill. újraindítása;

Nagyvárosi csomópontokon forgalmi dugóban lévők vízzel való ellátása.

Kérem, amennyiben lehetőségük nyílik rá, a helyben szokásos módon tájékoztassák

a lakosságot az elrendelt riasztási fokozatról, az ilyenkor követendő magatartási

formákról A hőségriasztás fokozatai, fontos tanácsok hőség idejére

video:http:/iyoutu.be/EXYGuZ3GBWE -, illefue ajánlom figyelmükbe a BM Országos

Katasztrófavédelm i Főigazgatóság honlapján

acs linken elérhető lakossági tájékoztatást, ahol a lakosság védelmével kaPcsolatban

további hasznos információk állnak rendelkezésükre.

Veszprém ,2016. június 23.
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