תושבים יקרים,
חלק מהערכים שמלווים אותנו בעבודתנו הם
מצוינות בשירות ,יעילות תפעולית ,שותפות
וקהילתיות .ערכים אלו באים לידי ביטוי
במהלך שגרה וגם במהלך תנאי מזג אוויר
קשים ובעתות חירום.
אנו נערכים בצורה הטובה ביותר לחורף זה,
תוך שיתוף פעולה מרבי עם היישובים.
אני מבקש להודות למנהלי ועובדי המועצה,
ולבעלי התפקידים ביישובים על המסירות
והעבודה הקשה בתקופת הקורונה ולקראת
החורף.

מאחל לכולנו חורף חם ,בטוח
ועם בריאות איתנה

איציק חולבסקי,
ראש המועצה

הנחיות לתושבים לקראת החורף
הצטיידות והיערכות ברמה הביתית -יש לדאוג
למזון ,מים ותרופות למשך  48שעות לפחות.
בדיקת תקינות כבלי החשמל ,השקעים
והתקנים .אין להשאיר מכשירי חשמל דולקים
ללא השגחה.
הכנת אמצעי חימום -מומלץ לא להפעיל תנורי
ספירלה /גופי חימום חשופים )מומלץ מזגנים
ורדיאטורים(.
מומלץ להתקין גלאי עשן בבתים הפרטיים.
מומלץ להיערך לשיבושים באספקת החשמל
בימים סוערים במיוחד.
מומלץ לפתוח ולנקות מרזבים מגגות הבתים
על-ידי בעלי מקצוע.
יש לדאוג לגיזום עצים וענפים.
יש לחזק דודי שמש וציוד אשר נמצא בגובה,
כגון סככות ,אדניות וריהוט חוץ שעלול לעוף
וליפול בסערה.
תקינות הרכב -מערכות בטיחותיות )היגוי,
בלמים ,צמיגים ,אורות ,מערכת החימום( חייבות
להיות תקינות לחלוטין -בעיקר בחורף .יש לשים
לב לתקינות המגבים.
סע לאט יותר -בתנאי ראות קשים ובכביש
רטוב יש לנהוג במהירות סבירה ,להאט
בעיקולים ולבלום בעדינות.

הנחיות במזג אוויר סוער
במקרים של מזג אוויר קיצוני ,אנו מבקשים
מהתושבים לגלות אחריות אישית .לא לסכן את
עצמם ואת בני משפחותיהם ,וכן לדווח לכוחות
ההצלה על כל מפגע וסכנת חיים.
אין

.1במקרה של שיטפונות ומזג אוויר סוער
להתקרב למקורות מים זורמים וערוצי נחל מחשש
להתמוטטות הגדות ,ובשל הזרימה החזקה שעלולה
לגרום להיסחפות בזרם המים.
.2אין לחצות מקורות מים עם זרימת מים חזקה )גם
עם רכבי שטח(  -הדבר מהווה סכנת חיים ממשית.
.3אין לחצות כבישים מוצפים שאין ביכולתנו לאמוד
את עומקם.
צאו מיד מהבית ,עברו
.4במקרה של הצפת בית-
למקום בטוח ,מעל פני הקרקע ,בו כוחות הביטחון
יוכלו להבחין בכם ולסייע במקרה הצורך.
.5במקרה של שיטפונות ,הצפות והפסקות חשמל -אין
לרדת למקומות נמוכים.

אנחנו איתכם ולשירותכם.

מוקד המועצה04-9598404 :
ניתן לפנות דרך האתר והאפליקציה :מועצה אזורית מגידו

