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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt évek tapasztalatai, és statisztikái alapján megállapítható, hogy a központi segélyhívó
számra viharkárral kapcsolatos bejelentések száma nőtt.
Ezek a valós vagy vélt veszélyhelyzetek azonban sok esetben megelőzhetőek, hiszen mint az
élet számos területén, itt is fontos az öngondoskodás és az előrelátás.
Az egyik ilyen előre látás például a ház előtti árkok tisztán tartása, mellyel sok esetben
elkerülhető, hogy a víz a pincéket, garázsokat elöntse.
A másik előrelátás, hogy KARBANTARTÁSSAL TEHETÜNK LEGTÖBBET A
MEGELŐZÉSÉRT.
A viharkárok megelőzésében, csökkentésében döntő szerepet játszik a rendszeres karbantartás,
ugyanis nagyobb eséllyel sérülhetnek az épület azon elemei, amelyek eleve rosszabb állapotban
vannak. Ezért otthonunk védelme érdekében javasolt szakember segítségét kérni a ház nagyobb
értékű elemeinek – például a tető, kémény, tűzfal vagy a nyílászárók – rendszeres vizsgálatához,
karbantartásához.
Egy nagyobb vihart követően is érdemes ellenőriztetni az épület állapotát, mert könnyen lehet,
hogy az akkor csak kissé sérült tetőszerkezetet egy következő viharnál súlyosabb kár éri.
Természetesen tudatos felkészülés mellett is számolnunk kell a viharkárokkal, ám jelentősen
kisebb a kockázat és enyhébbek az anyagi következmények, ha megfelelően karbantartjuk
házunkat.
forrás: https://www.biztositas.hu/lakasbiztositas/vihar

Fontos még néhány gondolatot megosztani a kerti bútorokról, eszközökről. Az egyre erősebb,
viharosabb és hirtelen kialakuló széllökések komoly sérüléseket okozhatnak a kerti bútorokban,
tárgyakban, melyek elmozdulása további károkat okozhatnak az épületekben, kerítésekben, sőt
a gépjárművekben.
A viharok előtt érdemes ezeket a tárgyakat (trambulin, üres medence, asztalok, székek,
napernyők stb) biztonságosan rögzíteni, vagy zár védett helyre elrakni.
A felhőszakadás miatt keletkezett károk a tavaszi és nyári időszakban a legjellemzőbbek, a
csúcsidőszak májusban kezdődik és az ősz elején ér véget.
Az egyre pontosabb időjárási előrejelzések nagy támpontot nyújtanak az időben történő
felkészülésre, esetleges javítások, megerősítések elvégzésére.
Monor, elektronikus időbélyegző szerint.
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