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Hőségriasztás

A Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén lévő
Települések Polgármesterei részére
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr !
Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése, és az Országos
Környezetegészségügyi Intézet szakmai ajánlása alapján az országos tisztifőorvos 2015.
július 04-én 0.00 órától július 08-én 24:00 óráig harmadfokú hőségriasztást adott ki.
A 2015. június 11-én küldött figyelemfelhíváshoz képest a várható hőhullám hatására a
napi középhőmérséklet akár több napon is meghaladhatja a 27 C o-ot. Külön szeretném
felhívni minden településen az érintettek figyelmét , hogy a magas napi átlaghőmérséklet
olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent a lakosság számára, amely indokolja az
egészségügyi ellátó rendszer figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti
rendszeres tájékoztatását a megnövekedett egészségi kockázatokról.
- Mentőszolgálat megyei szervezeteit;
- A sürgősségi betegellátási rendszert;
- A megyei kórházakat, különös tekintettel az infarktus és stroke centrumokat;
- Illetékes önkormányzatokat a szociális ellátásban részesülők fokozott gonddal
történő ellátására;
- Köztéri ivóvíz vételi lehetőségek időszakos biztosítása érdekében a szolgáltatót;
- Háziorvosokat a veszélyeztetett korcsoportú lakosság növekvő ellátási problémáira.
A Balaton parti településeken különös nagy számú vendég érkezésére számítunk, akik
igyekeznek vízparton tölteni a forró napokat, illetve 2015. július 04-én kerül
megrendezésre a Balaton átúszás Révfülöp településen. Fennáll annak a veszélye,
hogy a főutakon közlekedési nehézségek alakulnak ki, feltorlódnak a járművek, illetve a
tűző napon felforrósodott gépkocsi további veszélyeket is rejthet.
Szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, töltsön több órát légkondicionált helyiségben,
amelyek listája elérhető valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján
(http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/klimatizalt-helyisegek).
Kérem, szíves közreműködését, intézkedését, hogy a helyben szokásos módon
tájékoztassák a lakosságot az elrendelt riasztási fokozatról, figyeljenek jobban a
gyermekekre és az idősekre egyaránt, illetve a szabadban történő munkavégzés
során is óvják a munkavállalóik egészségét.
Ajánlom szíves figyelmükbe a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_hoseg_tanacs
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webhelyen elérhető lakossági tájékoztatást, ahol a lakosság védelmével kapcsolatban
további hasznos információk állnak rendelkezésükre. Szintén aktuális információk
érhetőek
el
az
Országos
Meteorológiai
Szolgálat
honlapján
www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/
Csatoltan megküldöm az ÁNTSZ Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlását,
amelyben hasznos információk találhatók a lakosság részére.
Közreműködésüket ezúton is köszönöm,
Tapolca, 2015. július 03.
Tisztelettel:

Benczik
HVB elnök
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