Небезпека попід дахом
Кожного року ми стикаємося з небезпекою, яку приховують в собі дахи
будинків у зимовий період. Ця проблема, у буквальному розумінні, нависає над
нами та представляє серйозну небезпеку для нашого здоров’я, а також для
здоров’я наших близьких.
Теперішня
зима
надто
непередбачувана: то тиждень на вулиці
плюсова температура, то люті морози та
заметілі. У період відлиги, сніг робиться
дуже важким, з’являються бурульки.
Снігопади
та
потепління
можуть
викликати схід снігу з дахів будівель.
Схід снігової маси, що скупчилася на
даху, дуже небезпечний!
Як правило, така маса неоднорідна за
своїм складом та містить як рихлі маси підталого снігу, так і шматки криги, що
злежався, часто значного об’єму і маси.
Одним з чинників, що запобігають утворенню бурульок та сходу сніжних мас,
є регулярне і своєчасне видалення снігу з дахів. За відсутності снігу бурулькам
просто ні з чого утворюватися, а значить люди внизу – у безпеці.
У нічний час бурульки замерзають, а вдень вони знову тануть і падають вниз,
та при падінні можуть, у кращому разі, пошкодити фасад, машини, які
припарковано біля будівель, а в гіршому вбити або травмувати людину. Такі
випадки в зимовий час не рідкість.
При виявленні бурульок, що висять на даху вашого будинку, необхідно
звернутися
в
обслуговуючу
організацію.
Працівники комунальних служб повинні
відреагувати на ваше повідомлення.
Щоб не стати жертвою крижаних бурульок
необхідно дотримуватися заходів безпеки :
1. Не наближатися до будівель, з яких
можливий схід снігу, падіння бурульок та не
дозволяти цього дітям.
2. При виявленні бурульок, що висять на
даху вашого будинку, необхідно звернутися в
обслуговуючу організацію.
3. Звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах
будинків.
4. За наявності огорожі небезпечного місця не проходити через нього.
5. Якщо на тротуарі видно сліди снігу, який тільки що впав, або крижані
горбки від води, що крапала з бурульок, це вказує на небезпеку цього місця.
6. Обов’язково попереджайте про небезпеку дітей.
Шановні Черкащани!
Не забувайте про небезпеку у зимовий період.
При пересуванні вулицями міста не забувайте попереджати про небезпеку інших
пішоходів!
ВИКОНАННЯ ЦИХ ПРАВИЛ ЗБЕРЕЖЕ ВАМ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ!
Обланий методичний кабінет
НМЦ ЦЗ та БЖД

