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Illetékességi terület Polgármesterei
Részére
SZÉKHELYÜKÖN
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatom, hogy az országos tisztifőorvos – az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását –
2019. június 12. (szerda) 0:00 órától június 16. (vasárnap) 24:00 óráig a legmagasabb,
harmadfokú hőségriasztást ad ki.
Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon
eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatala és a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott
folyadékbevitelre.
Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek
fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző
bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni.
A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között igyekezzenek árnyékban tartózkodni, kerüljék a
tűző napot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát
az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget. Még
néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.
Azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket – nyitva tartásuk
függvényében – bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelmi igazgatóság weboldalán.
A tartós magas hőmérséklet egészséget érintő problémák mellett, egyes helyeken akár az
infrastruktúra bizonyos elemeinek (áram-és vízellátás, közlekedés, stb.) átmeneti működési
zavarait is eredményezheti.

A hőségriasztással kapcsolatban az alábbi linkek adnak bővebb felvilágosítást, melyeket
kérem, kísérjenek folyamatos figyelemmel.
https://www.antsz.hu/
https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/
http://heves.katasztrofavedelem.hu/
Kérem továbbá Önt, intézkedjen arra, hogy a mellékelt tájékoztatókat település lakosainak
minél szélesebb köre ismerje meg.
Kelt Eger, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Mérai Péter tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető

Melléklet:

terjedelme 3 oldal tájékoztató hőség esetére

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
címzett (Nova SZEÜSZ)
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