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Minden elképzelést felülmúlóan érkezik meg a héten az igazi tél. A hőmérséklet tartósan 0
Celsius-fok alatt marad, éjszakánként megközelítheti akár a mínusz 20 fokot is. A
meteorológusok ítéletidőt jósolnak, és javaslatokat kapunk arra vonatkozóan, hogy tartós
élelmiszerekkel alaposan lássuk el háztartásainkat.

Az OMSZ előrejelzése szerint a héten állandósulnak a mínusz fokok, pénteken délen és keleten
többfelé, de az ország többi részén is helyenként valószínű a havazás, ami szombatra a teljes
ország területén általános lesz. A közlekedést erős északi, északkeleti szél fogja hófúvásokkal
nehezíteni.

A nagy mennyiségű havazásra ajánlatos az autósoknak is felkészülni. Csak akkor induljon útra
a hétvégén, ha feltétlenül szükséges. Már öt fok alatt is elengedhetetlen a téli gumi használata.
A hűtővíz és az ablakmosó fagyálló folyadék legyen, amiből nem árt egy plusz palackot is
tartani az autóban. Jégkaparó, lapát, vontatókötél feltétlenül legyen nálunk, de ajánlatos
gumicsizma és erős fényű zseblámpa bekészítése is. A fűtés használatával a hidegben megnő
a fogyasztás, ezért tele tankkal induljon útra. Az akkumulátor telítettségét folyamatosan
ellenőrizzük.
A sűrű hóesés nagymértékben rontja a látási viszonyokat, különösen éjszaka. Reflektor helyett
az autó fényszóróját néhány fokkal lejjebb állítva javíthat a helyzeten. A hóban, jégen egy
sebességfokozattal alacsonyabban közlekedjen. Oldalirányú csúszáskor a csúszással
ellentétes irányba kormányozzuk az autót. Az út- és közlekedési viszonyokra figyelve óvatosan
és körültekintően vezessünk.

A fagyos hideg a gyalogosan közlekedőktől is fokozottabb óvatosságot igényel. Veszélyt
okozhat a járókelők számára a lefagyott járda, a tetőkön keletkező jégcsapok és a nagy
mennyiségű hó egyaránt. Az otthonokban a hideg időjárás miatt fel kell készülni az átmeneti
áram- és gázkimaradásra, hiszen a hideg időjárás és a nagy mennyiségben lehulló hó a
közművekben is kárt tehet.
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A Katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat készül az embert próbáló eseményekre.
Ha veszélybe kerülnek, hívják a 107-es, vagy 112-es segélyhívók valamelyikét. A
Belügyminisztérium utasítása alapján a rendkívüli és tartós hideg miatt ellenőrzés alá vonják a
hajléktalanok által lakott helyeket, felkeresik az egyedül élőket, készülve azok védelmére.

Utoljára ehhez fogható havazás 1987 januárjában volt, amikor egy éjszakai havazást követően
megállt a közúti és vasúti közlekedés, az útközben elakadt autókat lánctalpas járművek
megközelítésével ásták ki és a kenyeret a honvédség juttatta el a kisebb településekre.

A köpönyeg.hu oldalán az időjárásról folyamatosan frissített jelentést olvashatnak!
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