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Aire a
thabhairt
do bheostoc
agus peataí
The office of Public Works
Oifig na nOibreacha Poiblí

Fíric: Is féidir le sruthanna leictreacha ó línte agus cháblaí cumhachta atá tar éis titim
gluaiseacht tríd uisce na tuile.

The Office of Public Works
Oifig na nOibreacha Poiblí

Má tá feirm agat, caithﬁdh tú smaoineamh ar do bheostoc chomh maith le do chlann agus
do theach. Chomh maith leis sin, má bhíonn peataí agat sa bhaile, caithﬁdh tú smaoineamh
orthu agus a shábháilteacht má tá tuile ann.

Beostoc agus peataí
Beostoc
◆ Cur liosta d’uimhreacha éigeandála le

Peataí
◆ Ionannaigh foinsí uisce agus cumhachta

An bhfuil plean agat dod’ pheataí in am

chéile, lena n-áirítear d’fhostaithe, do

ailtéarnaigh. Tá an seans ann go

tuile? Tiocfaidh suaimhneas aigne chugat

chomharsana, do thréidlia, tréidlia an

mbeidh gineadóir le soláthar breosla

má bhíonn soláthairtí agus plean roimh tuile

stáit, stiúir nimhe, dídean ainmhithe

riachtanach, go háirithe má bhíonn

agat. Chomh maith leis sin, beidh níos mó

áitiúil, cúnamh agus stiúir ainmhithe,

trealamh leictreach agat do mhaitheas

ama agat agus b’fhéidir go ndéanfadh sé

oiﬁg Teagasc áitiúil, acmhainní

d’ainmhithe.

feitheoireachta agus saorálaithe áitiúla.
◆ Bí cinnte go bhfuil aitheantas sofheicthe
agus buanfasach ar gach ainmhí.
◆ Bí cinnte go bhfuil teacht ag éanlaith

◆ Daingnigh nó bain aon rud a dhéanfadh
snámh nó bogadh ó áit go chéile.
◆ Aithnigh na slite ar féidir le beostoc éalú
go talamh níos airde. Má thagann tuile,

●

coniall agus uaim nó coiléir.

saol do pheata a shábháil ﬁú.

●

babhlaí ná doirteann.

◆ Bí cinnte go bhfuil clib aitheantais

●

bosca easair chomh maith le heasair

buanfasach le d’ainm agus d’uimhir

◆ Má thagann uisce na tuile isteach i do
shealúchais, tóg na peataí thuas staighre

gur féidir le hainmhí éalú go talamh

nó cur i gcás iad atá níos airde ná leibhéal

◆ Má bhíonn an t-uisce ag ardú, déan

i dtreo is gur féidir le hainmhí dul go

iarracht ar na hainmhithe a chasadh

talamh ard má thagann tuile.

tríd uisce atá soar ó bhaic. Is snámhóirí

◆ Bí cinnte go bhfuil soithigh mhóra a

maithe iad ainmhithe féaraigh, ach is iad

do chait.

gutháin ar do pheata.

oscail geataí ar an bhfeirm i dtreo is

smaoinigh ar airbhe bhuan a chasadh

iompróir/cás.
fearas garchabhrach do pheataí.

chomh maith le bia agus uisce glan.

níos airde.

cliathbhosca broganta agus/nó

●

chlóis ar áiteanna arda ar féidir leo suí air,

◆ Bain anuas aon sreang deilgneach, agus

●

an uisce.
◆ Má bhíonn ort aslonnú, an bhfuil duine
éigin ann a thabharfaidh aire dod’ pheata
le linn na tuile?
◆ Má bhíonn ort aslonnú ó do theach,

dhóthain agat i dtreo is go mbeidh uisce

claíocha agus baic eile na fadhbanna is

beidh soláthairtí cosúil leo seo a leanas

ag d’ainmhí ar feadh seachtaine.

mó a bhíonn acu.

ag teastáil dod’ pheata:

www.ﬂooding.ie
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