
HŐSÉGRIADÓK

Tartósan magas hőmérsékletnél különböző
veszélyességi fokú hőségriadók lépnek életbe. A
város főterein párakapukat állít fel Jánossomorja
Város Önkormányzata, de a közkutak is segítenek.
Hűs pihenőhelyeket is nyitunk a város kijelölt
intézményeiben, ahol mosdó és folyadék is várja a
betérőket. A háziorvosok, a háziorvosi ügyelet, a
rendőrség és a polgárőrség pedig fokozott
figyelemmel és felkészüléssel áll rendelkezésre ilyen
időszakokban. Figyelje a hatósági és önkormányzati
tájékoztatásokat (közösségi oldalak, Jánossomorja
App, JTV).

NAGY MELEGBEN

Ügyeljen a folyadékpótlásra, a napsugarak elleni
védekezésre, védőruházatra, főként 11 és 15 óra
között. Ha teheti, ekkor ne tartózkodjon a tűző napon,
vagy viseljen védőfelszerelést! Gyárakban, zárt
terekben is fontos a rendszeres folyadékpótlás, a
megfelelő ruházat! A meleg az idősek, betegek
szervezetét különösen megviseli – így nekik és
családjaiknak is fokozottan figyelniük kell ilyenkor
Házi állataink is nagyobb figyelmet érdemelnek
ilyenkor!
Köszönjük mindenkinek, aki segít az utcai fák
locsolásában , hiszen Jánossomorján több ezer köztéri
fát ültettünk az elmúlt években, civielk segítségével,
amitől szebb, egészségesebb lett a város!

KÖZLEKEDÉS HŐSÉGBEN 

Közlekedésben fáradtság, tompultság, illetve
türelmetlenség, idegesség is felléphet a forgalomban
részt vevőknél. Ezt előzzük meg: szellőztessünk,
ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, figyeljünk
fokozottabban a forgalomban még részt vevőkre!
Útnak indulás előtt megfelelő felszerelést készítsünk
be (folyadék, megfelelő ruházat, elsősegélycsomag
stb.) Ne hagyjunk senkit, főleg ne gyermeket, időst,
háziállatot várakozó autóban! A figyelmetlenség
akár percek alatt tragédiát okozhat! Ügyeljünk
járműveink műszaki állapotára, így elkerülve a
meghibásodásokat, a forróság okozta gondokat.
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VIHAR, FELHŐSZAKADÁS
A nyári viharok évről évre egyre szélsőségesebben
jelentkeznek. Hirtelen lezúduló, akár több havi
csapadékmennyiég is előfordulhat, villámlással,
jégesővel. A helyi csapadékvíz-elvezető
csatornarendszer problémás pontjait felújítási
programja keretében az elmúlt években rendezte az
önkormányzat, közel 80 százalékkal csökkentve a
problémás helyek számát, jelzi ezt a Jánossomorjai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület statisztikája is. A
felhőszakadások, a rövid idő alatt lehulló, több havi
csapadék azonban elkerülhetetlen gondokat
okozhat!  Viharos szélben ne menjen magas fák
közelébe, ne engedje a gyermekeket a parkokba,
játszóterekre, mert a letörő faágak balesetveszélyt
jelenhetnek. Veszély esetén értesítse a hatóságokat,
a tűzoltóságokat, az önkéntes tűzoltókat (112)! A
problémás helyeket jelezze a városnak,
városüzemeltetőnek!   

Készüljön fel Ön is saját ingatlanai védelmére:
- ügyeljen az elektronikai cikkek biztonságára,
készüljön fel a hosszabb szolgáltatás-kimaradásokra! 

- épületei, melléképületei, térkővel borított
felületeinek esővizét megfelelően vezesse el, saját
udvaron belüli  szikkasztással!

- Készítsen elő homokzsákokat az épületbe, garázsba,
pincékbe utat találó víz ellen! Ezeket nagyobb
veszélyjelzés esetén már a vihar előtt helyezze ki a
megfelelő pontokra!

- Lehetőleg ne, vagy csak megfelelő szabályozással
építse be pincéit! Alagsori vizesblokkoknál ügyeljen a
szabályok szerinti kiépítésre, ami meggátolja a
csatornából való visszaáramlást.

- A szennyvíz-elvezető csatornába esővizet vezetni
tilos! 

- Heves esők alatt átmenetileg ne terheljük a
rendszert egyéb tevékenységekkel (fürdés, mosás),
hiszen sok kicsi sokra megy! Várjunk az esők végéig!
 
Az önkéntes tűzoltóság, polgárőrség, rendőrség és az
önkormányzat is Önökért dolgozik ilyenkor, kérjük, a
felfokozott helyzetkben is együttműködéssel,
összefogással, türelemmel segítsék munkánkat!
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SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Az állami szúnyoggyérítési program részese
Jánossomorja is. Ennek előírásszerű lebonyolítását a
katasztrófavédelem intézi, tájékoztatást minden
esetben közölnek, amit önkormányzatunk is közzé
tesz. A méhészekkel is állandó kapcsolatot tart a
város. Az esetenként sűrű füsttel járó gyérítés során
fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon! Saját
ingatlanainkon magunk is végezhetünk,
végeztethetünk gyérítést a megfelelő üzletekben
beszerezhető szerekkel, szakértők alkalmazásával,
magántulajdonú állóvizeink kezelésével, pangó vizet
gyűjtő tartályaink szakszerű kezelésével.

TŰZGYÚJTÁS, NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA

A szabadban legyünk óvatosak! Egy szikra, egy
eldobott csikk is erdőtüzet, táblatüzeket, kazal vagy
épülettüzeket okozhat!  Figyeljük a tűzgyújtási
tilalmakat!

Belterületen: 
A kerti sütéshez a nyílt láng használata a megfelelő
gondossággal, óvintézkedésekkel megengedett. 
 Hulladékot, gumit, égetni tilos és
környezetszennyező; hatósági intézkedést,
felelősségre vonást von  maga után!  A város és a Zöld
Jánossomorja program támogatja a kertben
keletkezett zöld hulladék házi komposztálását. Ahol
erre nincs mód, a hulladékudvar és a zöld pont
használható.

Külterületen: 
Az időjárási helyzethez igazodó, hatóságilag
elrendelet tűzgyújtási tilalom élhet az adott
külterületeken! Erről tájékozódnunk kell! A
mezőgazdasági célú égetés szabályozását is
figyelembe kell venni. A mezőgazdasági
munkagépek, eszközök tűzbiztonságára fokozottan
ügyelni kell!  A nyílt téri avar- és kertihulladék-égetés
teljes körűen, időbeli hatály nélküli, az ország egész
területére vonatkozóan tilos! 
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GYOMOK, ALLERGÉNEK

A nyári allergén növények elleni védekezés fontos,
magunk és embertársaink érdekében! Főként a
parlagfű okoz nagy számban allergiás tüneteket,
melynek megfelelő kiirtására jogszabály által
kötelezett az ingatlantulajdonos, földtulajdonos. Az
irtás elmulasztása szankciót von maga után.  Az utak
mellett a közlekedésbiztonságot akadályozó nagy
méretű gazok, füvek, lombok gyérítése is fontos
feladatunk ingatlanjainkon, portáink előtt.
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK:

JÁNOSSOMORJA APP 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 

112

JÁNOSSOMORJA RENDŐRŐRS: 

06-30-339-8841

JÁNOSSOMORJAI HÁZIORVOSI ÜGYELET: 

06-96-226-038

JÁNOSSOMORJAI POLGÁRŐR EGYESÜLET:

 06-30-266-8661

TEGYÜK SZEBBÉ VÁROSUNKAT!

A porták, ingatlanok előtti terület gondozása, tisztán
tartása a tulajdonosok feladata. Kérjük,
gondoskodjon lelkiismeretesen az útpadkáig terjedő
terület, vagyis a járda, a zöld sáv, az árkok és
műtárgyai, a gyalogjárók, kocsibeállók rendben
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának
akadálymentesítéséről és a zöld felületek
gondozásáról is!

KIRÁNDULÁS A SZABADBAN

Túráinkon is fontos az óvatosság, a felkészülés.
Gondoskodjunk megfelelő védőfelszerelésről,
elsősegélycsomagról, folyadékról, feltöltött
mobiltelefonról. Használjuk a Jánossomorja App
helymeghatározó segélykérő funkcióját is!
Készüljünk fel a hirtelen időjárásváltozásokra!
Védjük magunkat a kullancsoktól, az általuk
terjesztett betegségektől!

FÜRDÉS, STRANDOLÁS

Bárhol járunk is, a látogatott fürdőhelyeknél tartsuk
be a szabályokat, ügyeljünk a biztonságra, napfény
elleni védelemre. Evezésre, csónakázásra ne
induljunk el mentőmellény, védőfelszerelés nélkül.
Figyeljük az időjárás-előrejelzést! Fontos az élővizek
védelme ilyenkor is!  Jánossomorja bányatavaiban a
fürdés tilos és életveszélyes!
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