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Хуртовини, морозні дощі, 

та крижані бурі 
 
Огляд 

Хуртовини, крижані бурі, сильні вітри й завірюхи 

виникають несподівано і можуть нести загрозу вашому 

життю та майну. Сильні хуртовини часто трапляються по 

всій Альберті й можуть бути непередбачуваними, якщо 

вони відбуваються поза межами регулярного сезону. 

Будьте напоготові 

Особи та сім’ї повинні бути готові попіклуватися про себе 

протягом щонайменше 72 годин. Скласти план 

підготовки вам допоможуть наступні кроки: 

 Знайте ризики: знання ризиків і небезпек може 

допомогти вам і вашим близьким підготуватися до 

несподіваного. 

 Розробіть план: у разі надзвичайної ситуації або 

катастрофи план допоможе вам впоратися зі стресом . 

 Зберіть необхідний комплект інструментів: виконавши 

кілька простих кроків, ви можете краще підготуватися 

до ряду надзвичайних ситуацій. Переконайтеся, що 

ваш комплект містить радіоприймач/ліхтарик, що 

працює від батарейок або від ручного заводного 

механізму, або базовий приймач Weatheradio у разі 

відключення електроенергії. 

Дізнайтеся, де ваша спільнота буде публікувати 

інформацію й оновлення під час надзвичайних ситуацій, 

та обов’язково завантажте додаток Надзвичайне 

сповіщення Альберти (Alberta Emergency Alert) для 

критичних сповіщень, що рятують життя . 

Коли кожна людина підготовлена в міру своїх 

можливостей, це дає змогу працівникам екстрених 

служб, таким як поліція, пожежники та швидка допомога, 

зосередитися на надзвичайній ситуації та надати 

допомогу тим, хто найбільше її потребує. 

Хуртовини та завірюхи 

Попередження про хуртовини видається, коли 

тривалість снігопаду або завірюхи сягає 4 години й 

більше при швидкості вітру в 40 км/год. Видимість 

зазвичай становить 400 метрів чи менше. 

Попередження про завірюхи видається, коли снігопад у 

поєднанні з вітром у 30 км/год очікується протягом 3 годин 

або довше, а видимість становить 800 метрів чи менше. 

Факти про хуртовини 

 Хуртовини можуть виникнути за ясного неба. 

 На широко відкритих ділянках снігопад або хуртовина 

можуть знизити видимість до нуля! 

Поради з виживання під час хуртовини 

 Якщо ви живете в сільській місцевості, і прогнозується 

хуртовина або снігопад, рекомендується протягнути 

дрота чи провести орієнтир між своїм будинком й 

будь-якими іншими будівлями, до яких вам, можливо, 

доведеться йти під час хуртовини. 

 Обмежте поїздки денним часом та повідомте іншій 

людині свій маршрут та час прибуття. 

Якщо під час сильної хуртовини ви 
застрягли в машині, зберігайте спокій! 
Залишайтеся всередині автомобіля, час 
від часу запускайте двигун і остерігайтеся 
вихлопних газів. Переконайтеся, що 
вихлопна труба не заблокована і 
регулярно провітрюйте салон свіжим 
повітрям. 

Морозний дощ і крижана буря 

Морозний дощ – це дощ, що проходить крізь шар 

теплого повітря і падає в шар замерзаючого повітря 

(нижче 0°C), примерзаючи до будь-яких поверхонь або 

предметів і створюючи нашарування так званої 

«ожеледиці» на всьому, чого він торкається  в холодному 

повітрі.  

Крижана буря виникає, коли сильний морозний дощ 

триває протягом декількох годин. Вона також може 

супроводжуватися вітром, крижаним туманом та 

низькими температурами. 

Факти про морозний дощ і крижану бурю 

 Морозний дощ може завдавати збитків через важке 

навантаження від утвореного льоду. У разі крижаної 

бурі пошкодження від морозного дощу можуть бути 

значними. 

 Навіть невелика кількість морозного дощу може 

зробити дороги надзвичайно слизькими. 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx?utm_source=redirector
https://www.alberta.ca/make-an-emergency-plan.aspx
https://www.alberta.ca/build-an-emergency-kit.aspx
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weatheradio.html
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/types-weather-forecasts-use/public/criteria-alerts.html#blizzard
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/types-weather-forecasts-use/public/criteria-alerts.html#blowingSnow
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 Крижа при такому дощі може утворюватися на будь -

якій поверхні, що робить тротуари та доріжки 

небезпечними, бо можна посковзнутися і впасти. 

 Під час крижаної бурі ризик ожеледиці може 

зберігатися годинами або навіть днями після 

припинення дощу. 

Поради щодо виживання під час морозного 

дощу та крижаної бурі 

 Уникайте їзди при прогнозі морозного дощу. 

 Після закінчення бурі зачекайте декілька годин, щоб 

надати дорожнім бригадам достатньо часу для 

покращення дорожніх умов. 

 По можливості уникайте виходу надвір. Якщо вийти з 

приміщення необхідно, будьте надзвичайно обережні. 

 Зверніть увагу на дроти, товсті шари льоду на 

будівлях, гілках дерев або лініях електропередач 

над вами, які можуть несподівано зламатися та 

впасти. 

 Ніколи не торкайтеся ліній електропередач – вас може 

вдарити струмом. 

Екстремальний мороз 

В Альберті попередження про екстремальний мороз 

оголошується, якщо очікувана температура повітря або 

показник морозу з вітром  опускається до мінус 40°C і 

нижче. 

Факти про екстремальний мороз 

 Такі низькі температури можуть спостерігатися 

протягом зимових місяців, особливо з початку грудня 

до кінця лютого. 

 Екстремальні морози можуть траплятися й під час 

інших погодних умов, наприклад, у хуртовину, крижану 

бурю чи крижаний туман, що створює ризик 

переохолодження або обмороження. 

 Крижаний туман може виникнути при температурі 

нижче мінус 30°C через крихітні частинки льоду в 

повітрі. Крижаний туман утворюється швидко і може 

зменшити видимість майже до нуля. 

 

 

 

Поради з виживання в екстремальний мороз 

 Під час екстремального морозу не виходьте з 

приміщення і намагайтеся залишатися в теплі . 

 Якщо вам потрібно вийти на вулицю, одягніть 

відповідний одяг і не займайтеся енергозатратними 

для організму справами. 

Фінансова готовність 

 Поговоріть зі страховим агентом про свої конкретні 

потреби. 

 Знайте, що написано у вашому страховому полісі. 

Переконайтеся, що ваш будинок, автомобіль, бізнес і 

майно захищені. 

 Якщо можливо, подумайте про екстрений ощадний 

рахунок для покриття тимчасових витрат, якщо ви 

перебуваєте не вдома. 

 Якщо у вас є змога, тримайте під рукою екстрену 

готівку на випадок, якщо банківські послуги будуть 

недоступні. 

 У разі евакуації зберігайте всі квитанції про додаткові 

витрати. 

 Підготуйте детальний список усього свого майна. 

 Знайте про 7 кроків  для оформлення страхового 

позову на дім. 

Страхове бюро Канади готове відповісти на ваші 

запитання. Зв’яжіться з ними електронною поштою за 

адресою askibcwest@ibc.ca або за телефоном 1-844-

227-5422. Для отримання додаткової інформації про 

готовність до страхування відвідайте ibc.ca. 

 

 

Для отримання додаткової 

інформації 

Читайте наші інші інформаційні випуски про: 

 Погані погодні умови. 

 Toрнадо. 

 Грози, блискавки та град. 

 

Більше інформації про готовність ви можете знайти 

на Alberta.ca або на Environment and Climate 

Change Canada. 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/types-weather-forecasts-use/public/criteria-alerts.html#extremeCold
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-health/wind-chill-cold-weather/wind-chill-index.html
http://assets.ibc.ca/Documents/Brochures/Personal-Property-Inventory.pdf
http://www.ibc.ca/on/home/crisis-management/claims-management
mailto:askibcwest@ibc.ca
http://www.ibc.ca/ab/disaster
http://www.alberta.ca/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html

