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Сувора погода 
Огляд 
Грози, сильний дощ, град, сильний вітер, завірюхи, 
хуртовини та ожеледиці можуть виникати швидко та 
загрожувати життю та майну. Сильні бурі в Альберті 
трапляються часто і можуть бути непередбачуваними. 

Перед бурею 
У разі несприятливих погодних умов особливої цінності 
набуває наявність плану дій у надзвичайних ситуаціях. 
Скористайтеся можливістю вибрати найкраще укриття в 
місцях, де ви буваєте найчастіше, і поділіться цим 
місцеположенням із близькими вам людьми. Повідомте 
своїх друзів, родичів та колег, куди ви поїдете, як ви туди 
дістанетеся і як будете залишатися на зв'язку, якщо під 
час негоди вам доведеться розлучитися. 

• Підтримуйте укомплектованим екстрений набір з 
такими речами, як їжа, радіоприймач/ліхтарик з 
батарейним або механічним живленням, або базовий 
приймач Weatheradio на випадок відключення 
електроенергії. 

• Якщо у вас є автомобіль, то на випадок знеструмлення 
або закриття заправних станцій тримайте бак повним. 
Зберіть необхідний автомобільний комплект й 
доповніть його додатковим зарядним пристроєм для 
телефону з необхідними адаптерами. 

• Якщо ви знаходитесь на вулиці, закріпіть усе, що може 
бути відірвано або віднесене вітром. Щоб уникнути 
травм та пошкодження майна, обріжте сухі гілки та 
спиляйте мертві дерева. 

• Якщо ви перебуваєте в приміщенні, закрийте вікна, 
жалюзі та штори. 

• Якщо ви перебуваєте в автомобілі, припаркуйтеся 
подалі від дерев або ліній електропередач, які можуть 
на вас впасти. 

Дізнайтеся, де ваша громада публікуватиме інформацію 
й оновлення під час надзвичайних ситуацій, та для 
критичних сповіщень, що рятують життя, обов’язково 
завантажте додаток Надзвичайне сповіщення Альберти 
(Alberta Emergency Alert app). 

Коли люди підготовлені в міру своїх можливостей, це дає 
змогу працівникам екстрених служб, таким як поліція, 
пожежники та швидка допомога, зосередитися на 
надзвичайній ситуації та надавати допомогу тим, хто її 
найбільше потребує. 

 
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 ви не вдома, подумайте про екстрений ощадний 
рахунок для покриття тимчасових витрат. 

• За можливості, майте 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 (The Insurance Bureau of Canada) 
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. 
 
Попередження та накази про евакуацію 
За деяких надзвичайних ситуацій органи влади видають 
попередження про евакуацію або наказ про евакуацію. 

• Попередження про евакуацію сповіщають населення 
про потенційну або поточну загрозу. Попередження 
про евакуацію може призвести до наказу про 
евакуацію. Якщо буде видано попередження, слід 
підготуватися до евакуації. 

• Накази про евакуацію видаються, коли населення 
має покинути конкретну територію заради власної 
безпеки. 

Укомплектовуючи набір, не забудьте 
додати до нього предмети для дітей, 
людей з особливими потребами та 
домашніх тварин. 

 
 
 
  

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
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
https://open.alberta.ca/publications/emergency-kit-checklist-for-your-vehicles
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.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
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Під час бурі 
• При дуже сильному вітрі спустіться до підвалу або 

зайдіть в невелике внутрішнє приміщення в центрі 
будівлі на найнижчому поверсі, наприклад, у стінну 
шафу, ванну кімнату або коридор. Якщо це неможливо, 
сховайтеся під сходами або під міцним столом, а для 
захисту голови використовуйте м’які предмети, 
наприклад, подушку чи матрац. 

• Тримайтеся подалі від вікон, дверей, зовнішніх стін і 
камінів. Уникайте будівель з великими дахами без 
опори, таких як стадіонів, супермаркетів та амбарів. 

• Можливо, краще буде відправитися до захищеної зони, 
яку ви з близькими обрали у вашому плані 
надзвичайних ситуацій. 

• Залишайтеся проінформованими, слухаючи оновлення 
від місцевих органів влади. 

• Якщо ви перебуваєте на воді й бачите, що 
наближається погана погода, негайно прямуйте до 
берега. 

Громада 
У разі непередбачених ситуацій часто першими на місці 
події виявляються люди з вашого оточення, наприклад, 
сусіди, колеги й друзі. Якщо щось трапиться у вашій 
околиці, поставте собі такі питання: 

• Кому може знадобитися додаткова допомога? 
• Кого можна попросити перевірити ваших домашніх 

тварин? 
• Хто може надати кваліфіковану першу допомогу? 

Знайомство з людьми у вашій громаді ніколи не 
завадить. Якщо ви ще не знайомі зі своїми сусідами, 
подумайте про те, щоб зробити перший крок та 
встановити з ними зв'язки. 

 
 
 

Після бурі 
Суворі погодні умови можуть завдати серйозних збитків 
як людям, так і майну. Кроки, які ви зробите після 
закінчення негоди так само важливі, як і ті, які ви зробите 
до і під час неї. 

• Якщо вас евакуйовано, не повертайтеся, поки вас не 
повідомлять, що це безпечно. 

• Якщо через дощ будинок було затоплено, при цьому 
головний вимикач живлення не був вимкнений, не 
заходьте додому, доки кваліфікований електрик не 
визначить, що це безпечно. 

• Якщо ви підозрюєте, що в будівлі є структурні 
пошкодження, то перш ніж ввійти, зверніться до 
професіонала за підтвердженням, що це безпечно. 

• З метою захисту здоров’я людей та запобігання 
подальшому руйнуванню, пошкоджені будівлі, 
включаючи як житлові, так і виробничі приміщення, 
повинні бути відновлені якомога швидше. 

• Залежно від вашого місцеперебування, 
відповідальність за видачу необхідних дозволів для 
підключення певних комунальних послуг, буде лежати 
на вашому місцевому або провінційному інспекційному 
органі. 

• Проаналізуйте характер пошкоджень та вжийте 
заходів, щоб краще підготуватися до наступної негоди. 

 

 

 

Для додаткової інформації  

 
Прочитайте наші інші інформаційні бюлетені про: 

• Завірюхи, крижані дощі й хуртовини. 
• Грози, блискавки та град. 
• Інформацію про готовність до небезпек, 

включаючи лісові пожежі, повені, 
відключення електроенергії та води тощо. 

Більше інформації про готовність ви можете 
знайти на вебсайтах Alberta.ca та Environment 
and Climate Change Canada.  

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
http://www.alberta.ca/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
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