ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Οι καταιγίδες είναι από τα πιο βίαια ατμοσφαιρικά φαινόμενα
και συνοδεύονται από ραγδαίες βροχές, ισχυρούς ανέμους με
μεταβλητή ένταση και διεύθυνση, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν
τα 50 με 80 km/h ή ακόμα και τα 100 km/h, από ισχυρές
ηλεκτρικές εκκενώσεις, δηλαδή κεραυνούς και πολλές φορές
από χαλάζι.
Η διάρκεια μιας καταιγίδας είναι το πολύ δύο ώρες. Οι ραγδαίες
βροχές των καταιγίδων είναι ικανές να προκαλέσουν
πλημμύρες.
Η καταιγίδα αναπτύσσεται όταν η ατμόσφαιρα είναι έντονα
ασταθής (δηλαδή, ευνοούνται οι ανοδικές κινήσεις των αερίων
μαζών) και υπάρχει μεγάλη ποσότητα υδρατμών στα κατώτερα
τμήματα της ατμόσφαιρας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο
θερμός και υγρός αέρας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους
ανέρχεται γρήγορα και ψύχεται. Η υγρασία που υπάρχει στην
ατμοσφαιρική μάζα συμπυκνώνεται σε παγοκρυστάλλους και
υδροσταγονίδια με αποτέλεσμα το σχηματισμό ογκωδών νεφών.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
 Ασφαλίστε αντικείμενα , που μπορεί να παρασυρθούν από
τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
 Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που
τυχόν έχετε αναρτήσει
 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα
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 Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο
κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια.
Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την
παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
 Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών
(κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του
ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
 Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από
δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
 Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης
ανάγκης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η
καταιγίδα.
 Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά
αντικείμενα.
 Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
 Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε
αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
 Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών
δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
 Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό
χώρο.
 Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
 Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
 Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα,
ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).
 Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
 Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
 Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και
νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι
σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το
κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την
επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος)
πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας.
Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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