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Шта треба да урадите да 
бисте се припремили за поплаве
1.  Будите упознати са ризиком
• Поплаве су опасне и могу да буду смртоносне
• Поплаве могу да прекину телефонске линије, довод воде, струје, плина и канализацију 
• Распитајте се у општини о локалној историји поплава и нивоу воде 
• Разговарајте о ризику од локалних поплава са људима који ту дуго живе 
• Будите свесни знакова поплаве као што су обилне кише и бујице или пораст нивоа воде 
• За детаљније информација посетите вебсајт SES-a www.ses.nsw.gov.au

2. Треба да знате унапред куда ћете отићи
• Немојте да улазите у надошлу воду моторним возилом, мотоциклом или бициклом. 

Пронађите неки сигурнији начин 
• Разговарајте са пријатељима или рођацима изван поплављених подручја о томе да 

ли можете да будете код њих 
• Размислите о сигурном начину путовања ако треба да се евакуишете

3.  Будите обавештени о томе кога треба да зовете 
• Држите списак бројева телефона за хитне случајеве у телефону или при руци
• За хитну помоћ у случају поплаве или олује назовите NSW SES на 132 500 
• У хитним случајевима опасним по живот, позовите 000 (три нуле)

4. Размените свој план са другима
• Направите план за случај поплаве са породицом и суседима. 
• Ако имате приватну фирму, направите план за поплаве са својим пословним суседима
• Редовно увежбавајте свој план

5. Припремите основне ствари за хитне случајеве
• Скупите на једном месту основне ствари за хитне случајеве укључујући радио 

пријемник на батерије, батеријску лампу, резервне батерије, прибор за прву помоћ, 
свеће, водоотпорне шибице, важна документа, планове за хитне ситуације, бројеве 
служби за хитну помоћ и водоотпорну врећу

• Ове ствари држите на лако доступном месту 
 

6. Треба да знате када треба да делујете 
• Пратите временске прилике – Завод за метеорологију издаје информације о висини 

воде и упозорења преко вебсајта www.bom.gov.au/nsw/warnings
• Поступите у складу са упутствима из Наредбе за евакуацију – у супротном, излажете 

опасности себе и своју породицу

7. Проверите своје осигурање
• Ако имате осигурање, проверите да ли је важеће и да ли одговара вашој ситуацији 

и ризику

8. Слушајте локалну ABC радио станицу
• У хитним случајевима локална радио станица Australian Broadcast Corporation 

(ABC) ће емитовати хитна упозорења, информације и најновије вести
• Побрините се да имате код себе радио на батерије.

(ХИТНЕ СЛУЖБЕ НОВОГ ЈУЖНОГ ВЕЛСА)

ЗЗА ХА ХИИТТННУ ПУ ПООММООЋ У СЋ У СЛЛУУЧЧААЈЈУУ  
ППООППЛЛААВЕВЕ И И О ОЛЛУУЈЈЕЕ Н НААЗОЗОВИТЕВИТЕ

132 500
У ситуацијама опасним по живот назовите 000 (три нуле)

За детаљније информације идите на
www.ses.nsw.gov.au
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