
Ólmos eső/dara nagyobb területeken

Hatása:
Problémák a helyi  közlekedésben (előfordulhat útzárlat),  problémák  a villanyárammal való 
ellátásban –  lehetséges  károk  a  villamosenergia  távvezetékének  rendszerén,  gyalogosok 
sérülése, az erdőkben, a parkokokban és egyéb helyeken állófák károsodása (ágak és lombok 
törése, főképp erős szél esetén). A lerakodás és jegesedés kedvezőtlen hatása a villanyvasutak 
rendszerére, drótkötélpályákra, TV tornyokra és egyéb antenna oszlopokra.

4. Erőteljes havazás, ólmos eső és jeges utak

4.1. A jelenség előtt:
Nagy szükség nélkül ne menjen útra. Ha mégis muszáj, és autóval utazik, kötelezően 

legyen téli felszerelése és hólánca, valamint jó ha lapát is kéznél van. Ellenőrizze le az autó 
fűtési  rendszerét,  teli  tankkal  induljon,  vigyen  magával  élelmet  és  ivóvizet.  Hallgassa  a 
hivatalos közleményeket  az utak állapotáról,  és a hivatalos időjárási  helyzetjelentéseket és 
előrejelzéseket. Várja meg amíg az útkarbantartók megtisztítják az utakat, vagy egyéb módon 
biztosítják a  forgalom lebonyolítását.  Az utazás  előtt,  az  önt  váró személynek  jelentse az 
indulás időpontját és a végcélhoz való érkezés várható időpontját. Vezessen nagyon óvatosan. 
Ólmos eső esetén ne is gondoljon utazásra. Segítsen az egyedül élő, idősebb, illetve beteg 
szomszédjainak és rokonainak.

4.2. A jelenség  ideje alatt:
Ha útközben éri el a zord időjárás, vezessen nagyon óvatosan. A lámpákat kötelezően 

kapcsolja be. Kerülje a hirtelen fékezést.  A fékezési úthossz tízszer hosszabb ilyenkor, mint 
rendes körülmények között. Ha lehetséges, szakítsa meg az utazást a jelenség megszűnéséig, 
ez főképp ólmos eső esetén javasolt. Jó, ha az autóban a normális lábbeli mellett van kevésbé 
csúszós lábbeli  is, így nagyobb biztonságban lesz, ha ki kell szállnia a járműből. Szükség 
szerint  használja  a  hóláncot  a  kerekeken. Hallgassa  a  hivatalos  közleményeket  az  utak 
állapotáról,  az  időjárási  helyzetről  és  az  időjárás  előrejelzésről. Ha  megáll,  kötelezően 
biztosítsa, hogy Ön és járműve észlelhető legyen. Igyekezzen az úttesten kívül megállni. Ha 
ez nem lehetséges, a jármű olyan helyzetet foglaljon el, hogy ne okozzon ütközést a többi 
haladó járművel. Ha van mobiltelefonja, hívja fel a Szerbiai Autó-motoros Szövetséget, vagy 
más vontató-szolgálatot, hogy segítsenek és elszállítsák a járművet. Ha ez nem lehetséges, 
jelentse rokonának vagy ismerősének, hogy jelenleg hol van és kérjen segítséget. Óvakodjon a 
kihüléstől. 

4.3. A jelenség után:
Takarítsa  le  a  járdákat  az  udvarban  és  a  ház  előtt,  valamint  a  gyalogjárdákat.  E 

járdákra hintsen hamut, homokot vagy más alkalmas anyagot, hogy a minimálisra csökkenjen 
a csúszás foka.  Lépkedjen nagyon óvatosan és ilyen időjárási állapotnak megfelelő lábbelit 
viseljen. Ha kint dolgozik, gyakrabban tartson pihenőt, mert a hideg levegő nehezíti a légzést, 
a munka fárasztóbb és szívzavarok léphetnek fel.

Semmiképp ne próbálja ledobálni a havat a tetőről, amíg fagy és csúszásveszély áll 
fenn. Amikor az idő felenged, akkor takarítsa óvatosan le a tetőt. 
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