HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
PÜSPÖKLADÁNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
Tárgy:

Lakossági
hőségriadó esetére

Hiv. szám:
Ügyintéző:
Telefon:

tájékoztató

anyag

megküldése

Bende Zsolt tű. alezredes
54/451-555

Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Illetékességi területén érintett település
Polgármestere részére
Székhelyén
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatom, hogy 2018. nyarán is várhatóak olyan magas nappali és éjszakai
hőmérsékletek, amik indokolttá tehetik a hőségriadók elrendelését, mint ahogy ez az elmúlt
évben is megtörtént.
A hőségriasztás elrendelését a tartósan magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett
egészségi kockázatok teszik indokolttá.
Hőségriasztás
elrendelését
követően
kísérjék
figyelemmel
a
BM
OKF
(www.katasztrofavedelem.hu), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(www.antsz.hu), az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapját (www.met.hu), illetve a
hőségriadóval, rendkívüli időjárással kapcsolatos tájékoztatókat.
Amennyiben a hőségriadóval kapcsolatban a települése területén intézkedés kerül
bevezetésre, illetve rendkívüli esemény következik be (pl. ha a lakosság ellátása,
közegészségügyi és tömegközlekedési lehetőségei korlátozottá válnak), arról kérem, hogy a
hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon keresztül illetve közvetlenül a katasztrófavédelmi
kirendeltséget soron kívül, azonnal tájékoztatni szíveskedjék a fenti elérhetőségeken
mivel ebben az esetben a hatóságomnak is soron kívüli jelentési kötelezettsége van a megyei
Igazgatóság illetve a BM OKF irányába.
Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy a mellékelten megküldött hasznos
tanácsokat tartalmazó ismertető anyagot jelentesse meg a település újságjában, tegye
elérhetővé a települése honlapján, kábeltelevíziós szolgáltatója által, valamint az
önkormányzat hirdetőtábláján.
A hőségriadóval kapcsolatban a települések készüljenek fel, hogy amennyiben a kialakult
események indokolttá teszik, az elsősorban közúti balesetek esetén kialakuló helyzetben
ideiglenes településen rekedt személyek szükségszerinti elhelyezésére és ivóvízzel történő
ellátásra.
A település újságjának esetleges azon számát, amelyben a lakosság tájékoztatás megjelent
kérem, hogy pdf formátumban küldje meg a kirendeltség részére.
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Melléklet: Pár jó tanács, amire érdemes odafigyelni (1 oldal)
Segítő közreműködését előre is köszönöm.
Kelt: Püspökladány, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Lövei Csaba tű. ezredes
kirendeltségvezető

Melléklet: 1 word file
Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
címzett (Nova SZEÜSZ), utána irattár

Cím: 4150, Püspökladány, Kossuth u. 10.
Telefon/Fax: +36(54) 451-555
E-mail:

