Extrém időjárás
A nomád stílus és a táborozási időszak időjárási sajátosságai miatt külön intézkedés szinte kizárólag a
viharos széllel, esetenként jégesővel kísért, egyszerre nagyobb mennyiségben lehulló eső/zápor/zivatar
esetén lehet szükséges. Természetesen veszélyforrás lehet a túl meleg, vagy éppen hideg időjárás is, ezekre
mindig a családfők figyelmeztetik a táborozókat (viseljenek sapkát napszúrás ellen, öltözzenek melegen,
húzzák be a hálózsák zippzárját éjszaka, stb…).
Táborunkban az extrém időjárási helyzetekben többszintű jelzési rendszert és protokollt alkalmazunk. Az
egyes figyelmeztetési szinteket a mindenkori táborvezető állapítja meg az Országos Meteorológiai Szolgálat
figyelmeztető előrejelzései és vészjelzései, valamint a tábori időjárásállomás előrejelzése és saját észlelése
alapján. A figyelmeztetés szintjéről a tábori totemen elhelyezett zászló színével tájékoztatja a tábor
résztvevőit.
Intézkedési terv az egyes figyelmeztetési szintekhez:
1) Zöld zászló:
Átlagos időjárás, rendkívüli intézkedés nem szükséges
2) Sárga zászló:
Életbe léphet a következő körülmények bármelyike esetén:





Csendes eső (egy órán belül)
Rövid zápor (egy órán belül)
15 km/h-t meghaladó szél
A következő 1-3 órában „Narancs” zászlós időjárási jelenség várható

Szervezők és segítők teendői (az alábbi sorrendben):
a) A közös tábori kellékek fedett, szélvédett helyre szállítása
b) A saját felszerelés fedett, szélvédett helyre szállítása
Táborozók teendői:
a) A saját felszerelés fedett, szélvédett helyre szállítása
3) Narancs zászló:
Figyelem! Ettől a figyelmeztetési szinttől a Táborvezető és a DSK vezetője általános
koordinátorként irányítja a szervezőket, segítőket, táborozókat; az alábbi teendők „csupán”
iránymutatásul szolgálnak.
Életbe léphet a következő körülmények bármelyike esetén:




Hirtelen nagy mennyiségű, intenzív esőzés (egy órán belül)
Erős szél (60 km/h-t meghaladó széllökések)
A következő 1-3 órában „Piros” zászlós időjárási jelenség várható
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A szervezők teendői (az alábbi sorrendben):
a) Lásd „Sárga zászló”
b) Erős szél esetén a Social sátor és -a szél erősségétől függően- 25-50 méteres körzetének
azonnali kiürítése
c) A közös, tábori létesítmények állapotának ellenőrzése, szükség esetén a ponyvák kifeszítése,
vizesárkok kimélyítése, stb… (szakik)
d) A családtagok sátrainak ellenőrzése, az esetleges problémák (pl. plusz fólia szükséges)
megoldása (családfők)
e) Saját sátrak állapotának ellenőrzése, a fontosabb felszerelések alvótérbe pakolása
A segítők teendői (az alábbi sorrendben):
a) A táborhely azonnali megtisztítása, azaz az összes kint hagyott kellék szersátorba szállítása
b) Saját sátrak állapotának ellenőrzése, a fontosabb felszerelések alvótérbe pakolása
A táborozók teendői (az alábbi sorrendben):
a) Saját sátrak állapotának ellenőrzése: ponyvák kifeszítése, cövekek leverése, szükség esetén
vizesárok kialakítása
b) A fontosabb kellékek alvótérbe pakolása
c) Szükség esetén extra fólia igénylése a családfőtől a szersátorból, ennek rögzítése
4) Piros zászló:
Életbe léphet a következő körülmények bármelyike esetén:




Extrém mennyiségű és intenzitású eső (egy órán belül)
Viharos szél (90 km/h feletti széllökések)
Jégeső (egy órán belül)

A szervezők teendői:
a) A Social sátor és környékének azonnali kiürítése (szakik)
b) A táborozók sátrakba küldése (családfők, táborvezető)
c) A saját sátrak bezárása, a felszerelés alvótérbe pakolása
d) A kiemelt tábori létesítmények (szersátor, konyhasátor, elsősegély és szervezői központ)
állandó felügyelete (DSK, szükség szerint segítséggel)
e) Napközben -különleges helyzetben akár éjszaka is- 10-15 percenként „őrjárat”: a gyermekek
és sátraik állapotának ellenőrzése (táborvezető)
f) Szükség esetén (pl. komolyan beázó sátor) a táborvezető dönt a táborozók átköltöztetéséről,
elhelyezéséről

TERMIK Tábor –Protokollok

Segítők és táborozók teendői:
a) A sátrak állapotának ellenőrzése és az összes bejárat bezárása után haladéktalanul a saját
sátrukba húzódnak, az összes felszerelést az alvótér közepére pakolják
b) Csak végszükség esetén hagyják el a sátrukat (WC, komolyabb beázás)
c) Probléma esetén értesítik a táborvezetőt, vagy az általa kijelölt ügyeletest
5) Fekete zászló:
Életbe léphet a résztvevők testi épségét még a sátrakban is komolyan veszélyeztető időjárási
jelenség(ek) esetén.
a) A tábor evakuálása, lásd 3. alfejezet
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