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Jak postępować w czasie wyładowań atmosferycznych 

 

Zanim nadejdzie burza, zastanów się, czy Twój dom jest bezpieczny. Bądź 

mądry przed szkodą. 

 

 

Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji 

budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, 

wszystkiego, co jest w danej chwili włączone do prądu. 

 

Zachowanie w domu: 

 Pozostań w domu, nie wychodź chyba że jest to naprawdę konieczne. 

 Zapewnij sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio   

(z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki,   

a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa. 
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 Zastanów się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji  

(np. piwnica). 

 Usuń z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane 

przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie. 

 Sprawdź zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpiecz je 

skutecznie przed otwarciem (np. okiennice, sztaby). 

 Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki). 

 Trzymaj się z daleka od otwartych okien, drzwi, kominków, pieców, 

umywalek, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych 

do prądu. 

 Nie używaj telefonu. 

 Nie używaj przedmiotów takich jak wędki, kije golfowe. 

 Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa. Przed 

wyjściem upewnij się, że burza już przeszła. 

W terenie: 

 Poszukaj schronienia w budynku. 

 Nie  zatrzymuj się i nie parkuj pod drzewami, słupami energetycznymi 

 Jeśli nie ma w pobliżu schronienia należy unikaj wysokich obiektów  

w okolicy. 

 Kiedy czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, gdy włosy stają ci dęba, 

przykucnij szybko na ziemię, ponieważ błyskawica może cię trafić. 

 Nie kładź się na ziemi. 

 Nie przebywaj w wodzie jak i w małych łódkach. 
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Gdy jedziemy samochodem: 

 Zostań w samochodzie gdy jesteś w trakcie podróży. W przypadku 

uderzenia pioruna prąd spłynie po karoserii, nie penetrując wnętrza. 

 Nie zatrzymuj się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia 

samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa. 


