Uragani
Uragan je oluja sa veoma jakim vetrom i kišnim padavinama. Da biste ostali bezbedni, pratite ova
uputstva.
Za pomoć ili informacije telefonom pozovite 2-1-1 i recite kojim jezikom govorite. Neko će vam pomoći i
odgovoriti na vaša pitanja na vašem jeziku.
Hurricane Watch (Mogućnost uragana) znači da može da dođe do uragana sledećeg dana ili za dva dana.
Hurricane Watch (Opasnost od uragana) znači da može da dođe do uragana sledećeg dana.
Slušajte radio.
• Slušajte radio stanicu ________ da biste čuli obaveštenja na svom jeziku. Kako biste saznali šta se
događa ili šta treba da radite, nastavite sa slušanjem sve dok ne čujete svoj jezik – ILI –
• Nađite nekoga ko razume engleski da sluša radio i da sazna šta se događa i šta bi trebalo da radite.
Spremite se.
• Ako imate mobilni telefon, u potpunosti ga napunite.
• Napunite rezervoar svog automobila.
• Kupite hranu i flaširanu vodu za nekoliko dana.
• Unesite unutra stvari koje vam stoje napolju, npr. bicikl.
• Ugasite male uređaje kao što su televizori i mikrotalasne pećnice.
• Napunite kade, sudopere i bokale čistom vodom. Ova voda može da se koristi za piće, kupanje i
čišćenje wc šolje.
Ostanite bezbedni za vreme uragana.
Kod kuće:
• Ostanite u kući. Držite se podalje od prozora. Prozori mogu da puknu za vreme oluje.
• Siđite u najniže delove kuće i držite se podalje od prozora.
• Zatvorite frižider i zamrzivač kako bi ostali hladni.
• Koristite telefon samo u hitnim slučajevima.
• Ako nestane struje, nemojte da u kuću unosite priručne plinske šporete. Oni mogu da ispuste plin
koji može da vas ozledi ili ubije.
• Nemojte da mislite da je oluja prestala ako se napolju odjednom ništa ne čuje. Oluja može ponovo
brzo da počne.
• Ako vam je kuća poplavljena, izađite iz kuće i idite na uzvišeno tlo.
U vozilu:
• Nemojte da vozite za vreme uragana. Vožnja je opasna zbog jakog vetra, kiše i poplava.
• Ako morate da vozite, vozite putevima koji su bezbedni.
• Nemojte da vozite oko brana.
• Nemojte da vozite putevima na kojima piše da su zatvoreni.
• Nemojte da vozite kroz nadošlu vodu. Voda, čak i kad nije duboka, može da poplavi vozilo.
• Ako vaše vozilo stane u sred vode, izađite iz njega i popnite se na uzvišeno tlo.
• Nemojte da vozite noću kada se slabo vidi.
Posle oluje:
• Slušajte radio kako biste čuli šta da radite.
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Ostanite tamo gde ste sve dok ne čujete da je bezbedno.
Držite se podalje od električnih kablova.
Vozite samo ako ste primorani. Putevi mogu biti opasni.

