BURZE NADBRZEŻNE
OSOBY
INDYWIDUALNE
I RODZINY

INSTRUKCJA
REAGOWANIA

Burze nadbrzeżne, które obejmują burze nor’easters, burze tropikalne i huragany, mogą powodować poważne
powodzie, silne wiatry, obfite opady deszczu oraz gwałtowne fale sztormowe. Silne wiatry i wysoka woda mogą
stwarzać zagrożenie, takie jak łamiące się drzewa, zerwane linie wysokiego napięcia, latające obiekty oraz przerwy
w dostawie ogrzewania, wody i zasilania.

Dowiedz się, kto jest
narażony na ryzyko.

Osoby najbardziej narażone na obrażenia lub śmierć
w wyniku burz nadbrzeżnych to m.in:
 O
 soby mieszkające w rejonach ewakuacyjnych.
Odwiedź stronę http://www.nyc.gov/hurricane, aby
znaleźć swoją okolicę i sprawdzić, czy obowiązuje
nakaz ewakuacji.
 Osoby po 65 roku życia
 O
 soby odizolowane społecznie, o ograniczonej
mobilności lub niezdolne do opuszczenia domu
Chroń siebie i skontaktuj się z osobami, które Twoim
zdaniem są narażone na zagrożenie.

Przestrzegaj zaleceń
i chroń siebie i rodzinę.

WYTYCZNE OGÓLNE
 Informacje dotyczące
zdrowia należy pozyskiwać
z wiarygodnych źródeł
(nyc.gov, cdc.gov oraz 311).
 W celu otrzymywania informacji
o zdarzeniach awaryjnych należy
subskrybować usługę Notify
NYC (powiadomienia miasta
Nowy Jork).
 W przypadku jakichkolwiek
trudności należy odwiedzić stronę
lifenet.nyc w celu uzyskania
pomocy w swoim języku.
 W sytuacji awaryjnej należy
zawsze dzwonić pod nr 911.

 S
 chowaj w domu wszystkie obiekty zewnętrzne, które mogą powodować szkody lub obrażenia
w przypadku porwania przez wiatr.
 Nie uprawiaj surfingu ani innych sportów wodnych do czasu potwierdzenia bezpieczeństwa przez władze.
 W przypadku konieczności ewakuacji:
 Zabierz

„Go Bag” (spakowaną torbę podręczną) z ważnymi dokumentami, dowodem
tożsamości, lekami, wodą butelkowaną, trwałą żywnością, zestawem pierwszej pomocy
oraz latarką i radiem na baterie. Przejdź na stronę http://www.nyc.gov i wyszukaj „Go Bag”
(spakowaną torbę podręczną) w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 Zatrzymaj

się u przyjaciół lub rodziny mieszkających poza strefą ewakuacji. W przypadku braku
innego schronienia udaj się do centrum ewakuacyjnego. Zadzwoń pod nr 311, aby znaleźć
najbliższe centrum ewakuacyjne oraz w celu uzyskania informacji o opcjach transportu.
 Zwierzęta

legalne i pełniące funkcje pomocnicze dla ludzi mogą przebywać we wszystkich
schronach przeciwburzowych NYC. Należy zapamiętać o zabraniu ze sobą zezwolenia na
psa, żywności, smyczy, klatki oraz leków.
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 W przypadku pozostania w domu:
 Unikaj

piwnic i przenieś się na wyższe piętro, jeśli mieszkasz w lokalizacji narażonej
na zalanie.
 Unikaj okien, które mogą zostać stłuczone podczas silnych wiatrów.

Zachowaj czujność po burzy.

 Unikaj

głębokiej, stojącej wody, zerwanych linii wysokiego napięcia, nadłamanych drzew i gałęzi oraz
mokrych i śliskich powierzchni. Zadzwoń do firmy energetycznej, aby zgłosić zerwane linie wysokiego
napięcia oraz pod nr 311, aby zgłosić niebezpieczne warunki.
 Zwróć

się o pomoc podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów i unikaj ciemnych klatek schodowych,
jeśli to możliwe.
 Przymocuj drabiny i używaj je wyłącznie na równym podłożu.
 Sprawdź, czy wszystko w porządku u przyjaciół, krewnych i sąsiadów, jeśli to bezpieczne.
 Zapobiegaj powstawaniu pleśni.
 Oczyść i osusz mokre przedmioty.
 Usuń mokre, porowate materiały, takie jak meble tapicerowane.
 Napraw wszelkie nieszczelności lub zgłoś je właścicielowi budynku.
 Korzystaj

z pochłaniaczy wilgoci, jeśli są dostępne. Jeśli nie ma zasilania, otwórz okna w celu
zapewnienia wentylacji.
 Odwiedź

stronę http://www.nyc.gov/health i wyszukaj termin „mold” (pleśń) w celu uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących zapobiegania powstawaniu pleśni.

Zabezpiecz żywność na wypadek przerwy
w dostawie energii.

 P
 rzechowuj łatwą w przygotowaniu lub niewymagającą gotowania żywność, która nie musi być
przechowywana w lodówce.
 Ogranicz otwieranie drzwi lodówki i zamrażarki, aby zapobiec psuciu się żywności.
 Przenieś

mleko, ser, mięso oraz inne łatwo psujące się produkty do komory zamrażalnika.
Jeśli zamrażarka jest tylko częściowo zapełniona, przechowuj wszystkie produkty blisko
siebie i poukładane na sobie.
 Jeśli

drzwi lodówki są zamknięte, żywność wewnątrz pozostanie chłodna przez cztery
godziny, a w całkowicie wypełnionej zamrażarce do dwóch dni (półtora dnia w zamrażarce
pełnej do połowy).
 Wyrzuć

rozmrożoną żywność o dziwnym zapachu, kolorze lub teksturze oraz taką, która
miała kontakt z wodami ściekowymi. W razie wątpliwości wyrzuć ją.
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Zapobiegaj zatruciu tlenkiem węgla.

 Upewnij

się, że posiadasz sprawny wykrywacz tlenku węgla oraz alarm przeciwpożarowy w domu.
Jeśli właściciel budynku nie zapewnia wykrywacza tlenku węgla oraz alarmu przeciwpożarowego,
zadzwoń pod nr 311.
 W
 celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sprawdzania wykrywacza tlenku
węgla, odwiedź stronę http://www.nyc.gov/health i wyszukaj „Prevent Carbon Monoxide
Poisoning” (Zapobiegaj zatruciu tlenkiem węgla).
 Nigdy

nie korzystaj z piecyków gazowych lub piekarników do ogrzewania domu. Grzejniki naftowe
oraz propanowe są nielegalne w mieście Nowy Jork.
 J eśli wyczujesz gaz lub wykrywacz tlenku węgla wyłączy się, otwórz okna, wyjdź na zewnątrz
i zadzwoń pod nr 911.
 Nie wchodź do domu do czasu uzyskania potwierdzenia bezpieczeństwa.
 Nie

używaj świec, zapałek ani innych źródeł otwartych płomieni do sprawdzania szczelności
przewodów gazowych.
 S
 tosuj prądnice na zewnątrz i z dala od drzwi, okien i wentylatorów. Zawsze przestrzegaj instrukcji
producenta.
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COASTAL STORMS
INDIVIDUALS
& FAMILIES

RESPONSE GUIDE

Coastal storms, which include nor’easters, tropical storms and hurricanes, can cause severe flooding,
strong winds, heavy rain and storm surges. Strong winds and high waters can create hazards such as
falling trees, downed power lines, flying debris and loss of heat, water and power.

Know who is at risk.

People most vulnerable to injury or death from coastal
storms include:
 P
 eople who live in evacuation zones. Visit
http://www.nyc.gov/hurricane to find your zone
and see if an evacuation order is in effect.
 People 65 years or older
 P
 eople who are socially isolated, have limited
mobility or are unable to leave the house
Protect yourself and reach out to anyone you know
who may be at risk.

Follow directions and
protect yourself and family.

GENERAL GUIDELINES
 Get health information
from credible sources
(nyc.gov, cdc.gov and 311).
 Sign up for Notify NYC
for information about
emergency events.
 If you or anyone you know
feels overwhelmed or
needs help coping, visit
lifenet.nyc for free help in
your language.
 In an emergency, always
call 911.

 Bring in any outdoor objects that could cause damage or hurt someone if picked up by the wind.
 Do not surf or perform any other water sports until officials say conditions are safe.
 If you are told to evacuate:
 Grab your “Go Bag” with your important documents, identification, medication,
bottled water, nonperishable food, a first aid kit and a battery-operated flashlight and
radio. Go to http://www.nyc.gov and search “Go Bag” for more information.
 Stay with friends or family who live outside the evacuation zones. If you have no
other shelter, go to an evacuation center. Call 311 to find your nearest evacuation
center and for information about transportation options.
 Note that legal pets and service animals are allowed in all NYC coastal storm
shelters. Be sure to bring your pet’s dog license, food, leash, cage and medication.
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 If you stay at home:
 Stay out of basements and move to a higher floor if you live in a location that is at
risk for flooding.
 Stay away from windows that may break during strong winds.

Stay alert after the storm.

 Avoid

deep and standing water, downed power lines, unstable trees and branches and wet
or slippery surfaces. Call the power company to report fallen power lines and 311 to report
unsafe conditions.
 Get help to lift heavy items and avoid dark staircases if possible.
 Secure ladders and use them only on level ground.
 Check on vulnerable friends, relatives and neighbors if it is safe to do so.
 Prevent mold growth.
 Clean and dry wet objects.
 Remove wet, porous materials such as upholstered furniture.
 Fix any leaks or report them to your building owner.
 Use dehumidifiers if available. If the power is out, open windows for ventilation.
 V
 isit http://www.nyc.gov/health and search “mold” for more information on preventing
mold growth.

Keep food safe if there is a power outage.
 Keep foods that need little to no cooking and do not need refrigeration.

 Keep refrigerator and freezer doors closed as much as possible to prevent food from spoiling.
 Move milk, cheese, meats and other perishables into the freezer compartment.
If the freezer is only partially full, keep all items close together and stacked on top of
each other.
 If doors remain closed, food in the refrigerator will stay cold for four hours, and food
in a full freezer will stay cold for two days (one day for a half-full freezer).
 Throw

away any refrigerated food that has an unusual odor, color or texture or that
may have been touched by sewage water. If in doubt, throw it out.
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Prevent carbon monoxide poisoning.

 Make

sure you have a working carbon monoxide detector and smoke alarm in your home.
If your building owner does not provide a carbon monoxide detector and smoke alarm,
call 311.
 For more information on how to test your carbon monoxide detector, visit
http://www.nyc.gov/health and search “Prevent Carbon Monoxide Poisoning.”
 Never

use gas stoves or ovens to heat your home. Kerosene heaters and propane space
heaters are illegal in New York City.
 If you smell gas or your carbon monoxide detector goes off, open the windows, then go
outside and call 911.
 Do not re-enter until your home is declared safe.
 Do not use candles, matches or other open flames to check for leaking gas lines.
 U
 se generators outdoors and away from doors, windows and vents. Always follow the
manufacturer’s instructions.
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