
Civilinės saugos specialistų patarimai, kaip pasirūpinti saugumu

Skaudūs  įvykiai  Ukrainoje  verčia  nerimauti  ir  mūsų  šalies  gyventojus.  Todėl  Priešgaisrinės
apsaugos  ir  gelbėjimo  departamentas   primena,  kad   išsamią  informaciją,  kaip  pasirengti
galimoms nelaimėms galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto
svetainėje LT72 – https://www.lt72.lt/

„Šiuo  metu   esame  įaudrinti  skaudžių  įvykių  Ukrainoje,  todėl  svarbiausia,  ką  dabar,  užuot
nerimavę, turėtume  padaryti, tai pasirengti  galimoms nelaimėms.  Iš tiesų, žinojimas saugo.
Kuo geriau pasiruošime, tuo mažiau nerimausime ir  būsime saugesni“,  – sako Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos
skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius. 

Pasak jo, civilinės saugos specialistai pataria  visada iš anksto pasirengti netikėtoms situacijoms
ir aptarti jas su šeima, kaip elgtumėtės vienoje ar kitoje situacijoje. 

Atsižvelgdami į savo poreikius įvertinkite, ką turite ir ko dar gali prireikti, taip pat numatykite, ar
nelaimės atveju liktumėte namuose ar ieškotumėte kitos – saugesnės priebėgos. 

Pasitarkite,  kur  susitiksite  su  šeimos  nariais,  jeigu,  nutikus  nelaimei,  visi  būsite  skirtingose
vietose. Užsirašykite susitikimo vietų adresus ir artimų žmonių telefonų numerius. 

„Kad nelaimės metu nereikėtų gaišti laiko, turėkite iš anksto sudėtus visus reikalingus daiktus.
Paprastai daugelį jų turime, tik svarbu  juos sudėti  į vieną vietą. Jų gali prireikti ne tik skubiai
evakuojantis, bet ir tuo atveju, jeigu esate numatę likti namuose, – pataria D. Gurevičius.  – Visi
žinome, kad  net ir po stipraus vėjo ar audros,  nutrūkus elektros tiekimui, turimos negendančio
maisto atsargos, vanduo, svarbiausi daiktai padeda išgyventi, kol laukiame pagalbos.  Iš anksto
įvertinkite savo ir artimųjų poreikius,  papildykite, jei manote, kad ko trūksta.   Nepamirškite
papildomų šviesos šaltinių, elementų, mobiliųjų telefonų kroviklių, medikamentų, dokumentų.“

Svarbiausius daiktus patariama laikyti supakuotus, kad galėtumėte juos greitai paimti. Kur jie
namuose  yra laikomi, turi  žinoti ir kiti šeimos nariai.  

Informaciją apie svarbiausius, išvykimo krepšyje laikomus daiktus, rasite https://www.lt72.lt/?
page_id  =  3048   

Informacija  apie  svarbiausius  maisto  produktus,  kurie  pravers  bet  kokios  nelaimės  atveju  –
https://www.lt72.lt/?page_id=2052

Jei   nežinote,  ar  gausite  perspėjimo  pranešimus  –  pasitikrinkite,  ar  savo  mobiliuosiuose
telefonuose esate įsidiegę šią funkciją.  Kaip ją aktyvuoti  telefone,  rasite  https://www.lt72.lt/?
page_id=1969
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