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UKREPI OB NESREČI:

- ohranite mirno kri;
- preden karkoli storite, pokličite 112;
- hitro preglejte plazovino, predmetov ne odstranjujte;
- odkopljite delno zasute;
- s plazovno žolno iščite ponesrečence;
- s plazovno sondo natančno določite mesto zasutja;
- pazljivo odkopljite zasutega in mu očistite dihalne poti;
- nudite prvo pomoč, pri tem ravnajte, kot da je zasuti hudo 
  poškodovan.

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE:
  
- KDO kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgodilo, KDAJ se je      
  zgodilo, KOLIKO je ponesrečencev;

- kakšne so POŠKODBE, kakšne so OKOLIŠČINE na kraju 
  nesreče, kakšno POMOČ potrebujete.
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PRIPRAVA NA TURO:

- pri izbiri cilja upoštevajte telesno pripravljenost udeležencev, 
  vreme in snežne razmere;
- smer gibanja zaradi varnosti prilagajajte razmeram, ne glede 
  na siceršnji potek poti;
- oprema naj bo primerna cilju in razmeram;
- že nekaj dni pred odhodom spremljajte vremenske razmere;
- pustite sporočilo, kam ste namenjeni;
- na pot se odpravite v skupini;
- med potjo preverjajte stopnjo nevarnosti proženja snežnih 
  plazov;
- nevarna mesta prečite v zadostni varnostni razdalji;
- ob hitri vremenski spremembi se odločite za vrnitev.

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov

(VIR: http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/snegraz.html)

NUJNA OPREMA:

- plazovna žolna, plazovna sonda in snežna lopata,
- mobilni telefon,
- komplet prve pomoči, baterijska svetilka.

Uporabljajte kakoVoStNo opremo, S katero 
ZNATE RAVNATI!
   
NAJBOLJ NEVARNI DEJAVNIKI ZA NASTANEK 
PLAZOV:

- veliko novozapadlega snega,
- nagib pobočja med 300 in 500,
- gladka površina pobočja (trava, zemlja, skale),
- nenadna otoplitev,
- dodatna obremenitev snežne odeje z našo težo,
- lokalni nanosi snega, ki nastanejo zaradi močnega vetra.

DODATNE INFORMACIJE O SNEŽNIH 
RAZMERAH IN PLAZOVIH:

- http://www.arso.gov.si/vreme/
  (Agencija Republike Slovenije za okolje; vreme)

IZOBRAŽEVANJE:

- Dnevi varstva pred snežnimi plazovi (DVSP)
  (organizirani so vsako leto, navadno v mesecu januarju;
  preverite na: www.grzs.si)


