
 
 

 

       Poplave  
 
Za vreme poplave, voda teče po kopnu i suvom tlu. Voda može da nanese štetu vama, vašoj kući i vašim  
stvarima. Da biste ostali bezbedni, pratite ova uputstva.  
  
Za pomoć ili informacije pozovite  telefonom  2-1-1 i recite kojim jezikom govorite. Neko će vam pomoći i  
odgovoriti na vaša pitanja na vašem jeziku.   
Flood Watch (Mogućnost poplave) znači da je moguće da u vašem kraju dođe do poplave.   
Flood Warning (Opasnost od poplave) znači da poplava samo što se nije dogodila ili da se već događa u  
vašem kraju.   
  
Slušajte radio.  

• 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.  
• Ako živite u blizini reke ili potoka ili duž obale,  vredne stvari podignite na gornji deo kuće. Stvari  

koje vam stoje napolju, na primer bicikl, unesite u kuću.   
• Napunite kade, sudopere i bokale čistom vodom. Ova voda može da se koristi za piće, kupanje i  

čišćenje wc šolje.  
• Ostanite kod kuće, osim u slučaju da vam je rečeno da napustite kuću. Ako vam je rečeno da  

napustite kuću, idite na uzvišeno tlo. Držite se podalje od reka i potoka.   
  
Ostanite bezbedni za vreme poplave. 
Kod kuće:   

• Ako se voda približava vašoj kući, nemojte da čekate - izađite iz kuće i idite na uzvišeno tlo.  
• Ako ste se pokvasili u poplavi nadošlom vodom, operite ruke sapunom i čistom toplom vodom.   
• Nemojte da jedete i pijete ništa što je nakvašeno vodom koja je u poplavi nadošla.   
• Ako vam je potrebno sklonište, telefonom pozovite 2-1-1 i recite kojim jezikom govorite.  
• Ako je vaša kuća poplavljena, verovatno nije bezbedno da se vratite u kuću sve dok službena lica  

ne izvrše proveru.   
  
Napolju:   

• Držite se podalje od nadošle vode. Voda može da bude veoma duboka i može brzo da nadođe.   
• Nemojte da hodate kroz nadošlu vodu. Čak i kada voda nije duboka može da teče brzo i da bude  

opasna.   
• Ako čujete vodu, okrenite se i idite u suprotnom pravcu.  
• Držite se podalje od električnih kablova. Struja može da prolazi kroz vodu i može da vas ozledi ili  

usmrti.   
• Nemojte da se vraćate u poplavljenu kuću sve dok se ne uverite da je struja isključena.   

  
U vozilu:   

• 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.  
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