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Постапки за да се 
подготвите за поплави
1.  Бидете свесни за ризикот
• Поплавите не се безбедни и можат да убијат
• Поплавите може да ги прекинат телефонските линии, водата, струјата, канализацијата 

и доводот на гас
• Во општината, проверете ја историјата на поплави и на водостојот
• Со луѓето кои долго живеат во областа разговарајте за ризикот од локални поплави 
• Внимавајте на знаци на поплава, како што се обилни дождови и надоаѓање или 

зголемување на водостојот
• За повеќе информации проверете на веб-страницата на NSW SES www.ses.nsw.gov.au

2. Разберете каде да одите
• Не возете и не одете низ поплавени места. Најдете побезбеден начин
• Разговарајте со пријатели или роднини кои живеат надвор од поплавените области 

дали може да се сместите кај нив
• Размислете за најбезбеден пат за заминување, ако треба да се евакуирате

3.  Знајте кому да се јавите 
• Список на броеви за итни ситуации чувајте во вашиот телефон или во близина 
• За вонредна помош во поплава или невреме, јавете се на NSW SES на 132 500
• Во ситуации опасни по живот јавете се на 000 (три нули) 

4. Споделете го вашиот план
• Планирајте за случај на поплава со вашето семејство и соседите
• Ако имате бизнис, планирајте за случај на поплава со соседните бизниси 
• Редовно вежбајте го вашиот план

5. Подгответе основен комплет за вонредни ситуации
• Подгответе комплет за вонредни ситуации што ќе содржи подвижно радио на батерии,  

батериска ламба, комплет за прва помош, свеќи, водоотпорен кибрит, важни документи, 
планови за вонредни ситуации, телефонски броеви за вонредни ситуации и 
водоотпорна вреќа

• Комплетот ставете го на лесно пристапно место 

6. Знајте кога да стапите во акција 
• Следете ја временската ситуација – Метеолошкото биро издава надгледувања и 

предупредувања за поплави на www.bom.gov.au/nsw/warnings 
• Дејствувајте како што упатуваат налозите за евакуација – ако не го правите тоа,  

се изложувате на ризик себеси и вашето семејство 

7. Проверете го вашето осигурување
• Ако имате осигурување, проверете дали е уште важечко и соодветно на вашата 

ситуација и ризик

8. Слушајте ја локалната радио станица на ABC
• Во вонредни ситуации, локалната радио станица на Australian Broadcast Corporation 

(ABC) ќе емитува предупредувања за вонредни ситуации, информации и најнови вести 
• Обезбедете да имате радио на батерии

(ДРЖАВНА СЛУЖБА ЗА ИТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА НЈВ)

ЗЗА ПА ПООММООШ ВШ ВО ВО ВООННРРЕЕДДННИ СИ СИИТТУУААЦЦИИИИ  
ННА ПА ПООППЛЛААВВА И НА И НЕЕВВРРЕЕММЕ ЈЕ ЈААВВЕЕТТЕ СЕ СЕ НЕ НАА

132 500
Во вонредни ситуации опасни по живот, јавете се на 000 (три нули)

За повеќе информации видете на 
www.ses.nsw.gov.au
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