Bądź bezpieczny w różnych sytuacjach
pogodowych
Bardzo często w prognozach pogody, w artykułach itd. te dwa pojęcia stosowane są łącznie i błędnie, tak jakby
nie istniała różnica między nimi, a wystąpienie jednego warunkowało wystąpienie drugiego. Tak jednak do
końca nie jest. Zamieć i zawieja śnieżna to dwa różne pojęcia.

Zawieja śnieżna to zjawisko hydrometeorologiczne polegające na połączeniu opadów śniegu z silnym
wiatrem.

Zamieć śnieżna to zjawisko polegające na przenoszeniu przez wiatr wyłącznie śniegu zalegającego na
powierzchni ziemi. Opady w tym czasie nie muszą występować. Tak więc, zawiei śnieżnej może towarzyszyć
zamieć, ale zawieja nie musi wystąpić podczas zamieci.*
źródło: internet.

Bądź przygotowany na wystąpienie zawiei i zamieci
Przed nadejściem wielkich mrozów i śnieżyc, przygotuj swój dom do zimy:
 uszczelnij poddasze i ściany,
 uszczelnij drzwi i okna,
 zainstaluj okiennice.
Zabezpiecz środki, które mogą być niezbędne w czasie zimy:
 żywność, która nie wymaga gotowania,
 zapas wody,
 sól kamienną i piasek,
 zapas opału,
 zastępcze źródło światła i ogrzewania,
 zapasowe baterie do radia i latarek.

Jeśli utknąłeś w drodze
 Pozostań w samochodzie. Nie szukaj pomocy sam, chyba, że pomoc jest w widocznej
odległości.
 Umocuj na antenie dachu samochodu jaskrawą część ubrania (najlepiej koloru czerwonego)
tak, aby była widoczna dla ratowników.
 Użyj wszelkich dostępnych środków do poprawiania izolacji samochodu.
 Uruchamiaj silnik, co godzinę na 10 minut. W czasie pracy silnika włącz ogrzewanie oraz
zewnętrzne światła samochodu.
 Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę
wydechową wolną od śniegu oraz dla wentylacji lekko uchyl okna.
 Zwracaj uwagę na oznaki odmrożeń lub wychłodzenia organizmu.
 Wykonuj, co jakiś czas lekkie ćwiczenia ruchowe dla utrzymania krążenia krwi.
 Dla utrzymania ciepła osoby powinny zgromadzić się koło siebie.
 Unikaj zbędnego lub nadmiernego wysiłku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe
obciążenie dla serca. Nadmierny wysiłek, taki jak odgarnianie śniegu albo pchanie
samochodu może spowodować zdrowotne dolegliwości.

Stopnie zagrożenia
1 stopień
Zamiecie / zawieje śnieżne – na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa suchego śniegu
b) wiatr o prędkości: 29 km/h < Vśr ≤ 40 km/h tj. 8m/s < Vśr ≤ 11m/s
lub w porywach
54 km/h < V ≤ 72 km/h tj. 15 m/s < V ≤ 20 m/s
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
MOŻLIWE SKUTKI: Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.

2 stopień
Zamiecie / zawieje śnieżne – na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa z suchego śniegu
b) wiatr o prędkości: Vśr. > 40 km/h tj. Vśr. > 11m/s
lub w porywach
V > 72 km/h tj. V > 20 m/s
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
MOŻLIWE SKUTKI : Liczne, szybko narastające zaspy na dużych obszarach, trudności w komunikacji,
nieprzejezdność dróg.
3 stopień
Nie stosuje się
Do przygotowania powyższego materiału wykorzystano klasyfikację sporządzoną przez PIB Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

